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উৎসর্গ পত্র 

স্বীয়! সুখদা দেবী 

শ্রীচরণেষু 
মা! 

কয়েক বদর অতীত হইল পাঁচটি বিষয় অবলম্বনে এ অকিঞ্চনের' 

মনে যাহা জাগির! উঠিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়! পিতৃচরণে উৎসর্গ 
করিয়াছি । 

জন্মস্থান শিসুলগড়ের বাঁটাতে যে মনোমুগ্ধকর মদনগোপাঁল 
মুর্তিকে তুমি ভক্তিভরে প্রণাম করিতে শৈশবে শিখাইয়াঁছিলে, আমার 

পিসি মা যে দেবতার গৃহে তন্ময় হইয়া দিন যাঁপন কৰিতেন, স্থানান্তরে 
সার সমুদ্রে 'ডুবিয়া থাকিয়াঁও বৃদ্ধ বয়সে সেই অপূর্ধববূপ সর্ধ্ক্ষণে 

হৃদয়ে জাঁগিয়া উঠে ও সেই দেবতার চরণে আত্মাহৃতি দিতে ইচ্ছা ভয় । 

শ্রীবুন্বাবনবিহারী সেই গোপালের কিঞ্চিৎও গুণগান করি এ অকিঞ্চ- 
নের সে সাধ্য নাই, তবে তাহার সম্বন্ধে যে ধাঁধণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া 
আছে, তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া তোমার চরণে নিবেদন করিলাম । 

ইহা! তোমার আদরের পুত্রের যত্তের সামগ্রী । তোমার জীবদ্দশায় 
আমি তোমার কোঁনও প্রকাঁর সহায়তা করিতে পারি নাঁই সেজন্ত 

সর্বদাই ছুঃখিত থাকি । 

তোমার “জ্ঞানী” 





বিজ্ঞাপন 

জন্মান্তর সহম্সেষু তপোধ্যান সমাধিভিঃ | 

নরাণাং ক্ষীণ পাপাণাং কষে ভক্তি প্রজায়তে । 

নারদ । 

কোন বিষয় অবলম্বন করিয়। যে ষাহা বলে বা লিখে তাহা তাহার 

প্রকৃতি, জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী । সুতরাং ছুবেরধ্য ইহা গ্রন্থ গ্রমদ্ভীগবত. 
অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও কন্ধ সম্বন্ধে এই শ্বুদ্র গ্রন্তে হৃদয়ের 

যে ধারণা লিপিবদ্ধ করিলাম তাহা মদীয় শক্তি, জ্ঞান ও প্রকৃতি 

অনুযায়ী । বহু সাধন! ব্যতীত শ্রীকুঞ্ণ লীল। হৃদয়ঙ্গম হয় না। মৎস 
দৃশ অকিঞ্চনের এবন্িধ বিষয়ের চচ্চা অতি পাঁহসের কর্ম । তবে 

শ্রীকষ্ণ চিন্তা সর্বদাই স্বভাঁবতঃ শুভফলপ্রদ এবং সাংসারিক ক্লেশ ও 
'পাপক্ষয়কর । এই জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে এই কাঁধ্যে হস্তক্ষেপ। পণ্ডিত 

মণ্ডলীর নিকটে ইহাঁতে বহু ক্রটি লক্ষিত হইবে । তীাহাঁদের নিকট 

সাঙুনয়ে প্রার্থনা, তাহারা যেন কৃপা করিয়! এই সাংসারিক স্ুখাসক্ত 

ব্রিতাপপীড়িত অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জনা করেন। 
আমার একটি প্রধাঁন সম্পত্তি, এই ক্ষুত্র পুস্তকখাঁনি, মুদ্রাঙ্কনে 

আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীকষ্চচরণাঁশ্রিত কৃপাপ্রার্থী শ্রীমান্ কমলাকিস্কর দেব 
শন্দী এমঃ এ, বথা সাধ্য শ্রম ও সহায়তা করিয়াছেন । ইতি ২৯শে 
আশ্বিন সন ৯৩৩৩ । 

শরীজ্ঞানানন্দ দেব শর্্া (রায় চৌধুরা ) 
৭৭১ নশ্বর হরি ঘোঁষের গ্রীট 

কলিকাতা । 





উন চিত * 
0০৫৯৩ 

স্পা 

৩ীন্কুহ্থেল্ল হ্লালীলা। 
সপে? পিপাসপাশশ পাপিঞলতো তত বাপি সপ সস স্পা 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদ্চ বিষ্গোঃ 
শর্ধান্বিতাহন্শৃপুরাদথ বণয়েদ্ যঃ। 

ভক্তিং পরাঁং ভগবতি প্রতিলভ/কামং 

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতাচিবেণ ধার ॥ 1 

৪০।৩৩।১০৭ ক্ন্ধঃ শ্রীমপ্তাগব তম্ 

মহরধি বেদব্যাসের মতে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 

গর্বিত দৈত্যগণে নমাচ্ছন্ন ভূরিভারে আক্রান্ত। ধরণার ভার হরণের 

উদ্দেষ্ট্ে ইচ্ছাময় দেহধারণ করিয়। বা মারামনুয্যাকারে বদ্রকুলে 

বস্থদেবের ও দেবকীর পুত্ররূপে আঁকার ধারণ করেন ও সেই বিগ্রহের 

* উৎসব পত্রিকা? সন ১৯৩০২ শ্রাবণ এবং অগ্রহায়ণ | 

1 যে পণ্ডিত বিশ্বাসান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বিশিষ্ট লীলা 

শবণ, অনন্তর বর্ণন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে গোঁপিকানুসারিত্ব 

হেতু সর্বোত্তম জাতীয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি নৃতন ভাবে প্রতিক্ষণ লাভ 
করিয়া হৃদয় বৌগ কামকে অবিলম্ষে পাঁরতাগ করেন । 



২ শ্বীকুষ্ণ চিন্ত। 

বা শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুৎপাঁদনার্থে শ্রীরাধারও আবির্ভাব হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের 
ও শ্রীরাধার প্রকৃত আকার নির্ধারণ বহু চিন্তার ও আলোচনার 
বিষয়। সে সম্বন্ধে নানামত আছে। উহাতে ভূতভৌতিক পদার্থের 
সম্পর্ক নাই, উহা! চৈতন্ত আত্মা সংযুক্ত কাঁ্যনিষ্পাদনোপযোগী হস্ত 
পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। এক্ষণে আমাঁদের বিষয়ীভূত রাঁসলীলা 
(৯) কি? ইহাই বিবেচ্য । ইহা কি শারদ-পূর্ণিমার নিশায় শ্রীবৃন্দাবন 

নামক ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে শ্রীকু্ণ শ্রীরাঁধিকাঁর সহিত যুক্ত হইয়া ও 
গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যে প্রকারে, যে ভাবে নিশাগত বিহার 

করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ লোকে বুবে-_তাহাঁই ? অথবা রাসলীল। 
একটি স্বতন্ত্র গৃঢ় ব্যাপার? শ্রীমভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধর 

স্বামী প্রভৃতি চিন্তাণিল ও ভক্ত মনীষিগণ এই রাঁসলীলা নানাভঙ্গীতে 
ব্যাখ্য। কক্রিয়া গিয়াছেন | 

অজ্ঞানের মন তিমিরে আবৃত থাকিয়া! আত্মস্ষ্টুয়ের অন্তস্তলে এই 
রাসলীলা৷ সম্বন্ধে যে: ধারণা বন্ধুমূল হইয়া আছে মনের আবেগে 
তাহাঁরই যৎকিঞ্িৎ আযান ও প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

ভারতের অতীত" এক যুগে দর্শনের, বিজ্ঞানের ও ধর্মের চর্চা 
সমভাবে অতি প্রবল হইয়াছিল। যোগবলে দশেত্দ্রিয়কে একমুখী 
'করিয়াই হউক, আলোচনা দ্বারাই হউক আর যন্ত্রের সাহায্যেই হউক, 
ভারতের মনীষিগণ তাহাদের অর্জিত সমস্ত সমস্ত যৌগিক, দার্শনিক ও 

এ পপিপতপ প্রি শিপিশীট 

(১) রাসলীলা-_ রসো মুখ্যরসঃ শুদ্ধঃ প্রেমা স এব রাসঃ তন্্রপো 

য উৎসবঃ তত্তৎ প্রেম পোঁষণময়ঃ লীলা । 

বস _ 411 02005 0 101155. 



শ্রীকৃষ্ণের রাঁসলীলা ৩ 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, জগদীশ্বরের সৃষ্টিরহন্ত স্বয়ং ও জনসাধারণের বোধগম্য 
করিবার জন্য সংযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সাহায্যে 

বিশ্বনিয়ন্তার জীবের প্রতি যে অসীম ভালবাস! তাহাঁও বুঝিয়াঁছিলেন 

ও বুঝা ইবাঁর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই অপরিমেয় ভক্তি; বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক ও যৌগিক জ্ঞান অদ্ভূত উপায়ে একত্র করিয়া, মধুমকরধ্বজ 
মিশাইয়া সংসার ক্লেশদপ্ধ জীবকে নীরোগ করিবার চেষ্ট। করিয়া- 
ছিলেন । ভারতের ভিন্ন ভিন্ন মার্গীবলম্বী যৌগিক, দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকগণের সেই একই প্রকারের চেষ্টা বা উদ্দেশ্য ছিল। 
তাহাদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা ঘুরোপীয় যৌগিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞাঁনিক- 
গণের চেষ্টা বা উদ্দেপ্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীত মহাঁসমরে 

আমরা তাহার পরিচয় পাই । এ মহাসমরে ঘুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ 
তীহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রকারে নিয়োগ করিলে বিপক্ষ যোদ্ধ,পণ্ণ 
অনায়াসে নিমেষের মধ্যে বিনাশ হইতে পারে তাহাই তাহাদের একান্ত 
চেষ্টা ছিল, আর ভারতের যুগধুগাঁস্তের মহর্ষিগণ তাহাদের বৈজ্ঞানিক 
ও যোগলন্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বতরষ্টীকে ও স্থষ্টিতত্ব বুঝিবার জন্ত 
একান্ত শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন । অধিকস্ত'ভ্গবান যে ভক্তবৎদল, 
পরম কারুণিকঃ পরম প্রেমিক, তিনি যে তাহার স্থ্টির সহিত বাৎসল্য 
ও প্ররেমস্ত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ও সেই প্রেম বিশ্বত্রক্মাণ্ডে ছড়াহিয়া. 
দিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত, তাহাই ব্যাসদেবের ও তাহার স্তায় মহর্ষি- 
গণের, অল্পায়ু, সুমন্দমমতি ব্যক্তিগণের বোধগম্য করা! উদ্দেশ্ঠ ছিল। 

সেই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীম্ভাগবত মহাগ্রন্থের স্থষ্টি। 
বাসলীলা সেই মহাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশবিশেষ । 



৪ জ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

শ্রীমদাগবতকার শ্রীরুষ্ণেই যে, সৎ চিৎ ও আনন্দ ঘনীভূতভাঁবে 
বর্তমান তাহ! সর্ধত্র স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। মাধব শ্রীকৃষ্ণের অপর 

একটি নাম] সেই মাধব রাধার সহিত নিত) সংযুক্ত । একজন 

বৈজ্ঞানিক ভক্ত শ্রীমভাগবতের দশম ক্কন্ধের ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ের কোন 

একটি প্লোকের ব্যাখ্যা! করিতে যাঁইয়। খক্ পরিশিষ্ট বচন উদ্ধত করিয়। 
লিখিয়াছেন-_“রাঁধয়ামাধবোদেবো মাঁধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে 

জনেঘ।” অর্থাৎ এই ব্রহ্ষাণ্ডের সর্বত্রই রাঁধামাধব। শ্রীমৎ কিশোর 
প্রসাদ তাহার কৃত বিশুদ্ধ রসদীপিকা নামক ভাগবতের টাকায় 

লিখিয়াছেন-_“ভগবতঃ নিজভাগ্যশেবধি পরমাঁবধি রূপয়। শ্রীরাধয়! 
নিত্যযুক্ত” অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নিত্যই যুক্ত আছেন। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে বস্ত ও চৈতন্য নিত্যযুক্ত । (২) 
অর্থাৎ চৈতন্ত, বস্তু ব্যতীত থাঁকিতে বা কাধ্য করিতে পারে না, বস্তও 
চৈতন্ত ব্যতীত খাঁকিতে ব৷ কাধ্য করিতে পারে ন!। 

ব্যাসদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যের ও কৈশোরের লীলাভূমি 
শ্রীবৃন্দাবন। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই, এই লীলাভূমি কি সত্য সত্যই 
ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বর্তমান বৃন্দাবন সহর, অথবা এ স্থানের 

নানা বিশেষত্ব বিচার করিয়া এ স্থান শ্রীকৃষ্েের শ্রীবৃন্নাবন বলিয়। 
মনোনীত করা কল্পনাসম্ভূত? শ্রীমস্ভীগবতের বিখ্যাত -টীকাকার 

শ্রীমৎখ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তীহাঁর কৃত সাপ্পার্ঘদর্শিনীতে 
শ্রীরুন্দাবনস্ুমির ভগবানের স্তাঁ় সর্ববর্যাপিত্ব স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন-__ 

(২) +“8156661 1081)7)05 65150 200 9০ 019০90856 1511090 

81011700180 ছ1013006 222069- 9011০, 
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“ভগন্ুর্তেরিব বৃন্দাবনভূমি ৮ আবার স্কন্দ পুরাণে “বুন্দাবনং ব্রহ্মরুদ্রাদি 

সেবিতং” এবং “মেদেহরূপকং” বা ভগবানের দেহস্বরূপ বলিয়া! গিয়া- 

ছেন। (৩) স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে শ্রীবৃন্দাবনভূমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 

বর্তমান বৃন্দাবন সহর নহে। শ্রীবৃন্দাবনভূমি ব্রহ্গক্ুদ্রাদি সেবিত 
শ্রীবন্দাদেবী সআশ্রিত সর্বদেবময় রম্যবন | উহা শ্রীহরির অধিষ্ঠিত স্থান । 

মখুরাপুরী ও দ্বারাবতীও তত্দরপ স্থান। সুতরাং শ্রীঁষের, শ্রীবৃন্দাবনে, 
মথুরায় ও দ্বারকায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রকারের লীলাই বোঁধ হয়, শ্রীভগবাঁনের 

এই দৃশ্ঠটমাঁন ও অদৃশ্ঠমাঁন জগত্ত্রক্গাণ্ডে প্রেম বা লীলারস পোঁষণার্থ গৃঢ় 

ও অপূর্ব ক্রিয়া কলাঁপ । 
০০৮ 

(৩) ততো বুন্াবনং রম্যং মমধামৈব কেবলং । 
অত্র যে পশবঃ পক্ষিযুগাঃ কীটা নরামরাঃ | 

যে বসস্তি মমীধিষ্টে মুতা যাঁন্তি মযালরং | 
তত্র যা গোঁপকন্তাশ্চ নিবসস্তি মমালয়ে । 

যোগিন্্ত! ময়া নিত্যং মমসেবা পরায়ণাঃ | 

পঞ্চযোঁজন যে বাস্তি বনং মে দেহুরূপকৎ। 

কালিন্দীয়ং স্থযুন্াখ্যা পরমামূতবাহিনী | 

অত্র দেবাশ্ ভূতানি বর্তৃস্তে হুক্মর্পতঃ | 
সর্দেবময়শ্যাহং ন ত্যজামি বনং কচ্চিৎ। 
আবিরাবন্তডি বো ভাবে! ভবেন্েত্র যুগে যুগে । 
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশং চর্মচন্ুষা ॥ 

স্কন্দপুরাণ- মথুরামাহাত্ম্য | 
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এক্ষণে বিবেচ্য এই, যে শ্রীরুষ্ণের রাসলীলা! কতকাঁলব্যাপী এবং 

উহা কি কেবলমাত্র শারদ-পুর্ণিমার রাত্রিতে হইয়াছিল? স্বয়ং 
ব্যাসদেব তাহার গ্রন্থের দশমস্কন্ধের ব্রয়ন্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে লিখিয়াঁছেন-- 

“্ব্রহ্মরাত্রি উপাবৃত্তে বাস্থদেবান্ুমোদিতাঃ।৮” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই রাস- 
লীলা একক্রন্মরাত্রব্যাপী । টাকাকার শ্রীধর স্বামী এই ব্রহ্গরাত্র শব্দের 

_ পত্রাঙ্গমুহুর্ত” অর্থ ,করিয়াছেন। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রভৃতি ম্মরণীয় 

টাকাঁকারগণও তন্মতান্ুযাঁয়ী। চাঁরি শত বত্রিশ কোটি বর্ষে ব্রহ্গার 
এক অহোরাত্র। স্ৃতরাং ব্রন্দের এক রাত্র যুগসহঅব্যাপী। অপর 
দিকে টীকাকার শ্ত্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামী স্বরত সিদ্ধান্তপ্রদীপে 
মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন-_পশ্রীকষ্ শশাঙ্কন্তাংশুভিঃ কিরণৈর্ব 
রাঁজিতাঃ সর্ধানিশাঃ সিষেবে |” সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে এই 
রাঁসলীল। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকর্ম্ ৷ যখন শ্রীফ্কষ্ স্বয়ং ভগবান, যখন শ্রীরাঁধা 

তাঁহাঁরই শক্তিসার ও অর্ধাক্ষী, যখন শ্রীবৃন্দাবনভূমি ভগবানের মূর্তির 
হ্যায় সর্বব্যাপী, আর যখন কুর্ধ্যদেব দেবী জানকীকে ও তাহার হৃদয়া- 

নন্দবঞ্ধনকাঁরীকে স্বীয় মগুলের মধ্যে স্থাপন করিয়া অবিরত বেষ্টন 

করিতেছেন (৪). তখন, হুর্ধ্যদেবের স্তাঁয় সর্বক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের এই রাঁস- 
লীল। হইতেছে, ইহা'স্বতঃসিদ্ধ। ইহাঁও স্বতঃসিদ্ধ যে এই রাসমগ্লীতে 
গোপীগণ প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছেন আর সেই গোঁপীমগ্ডলীর মধ্যে মেই 
রাধারমণ, প্রেমময়, কৃপাময়, পরমত্রহ্গরূপী শ্রীহরি ইচ্ছান্ুরূপ শরীর 
ধারণ করিয়। লক্ষমীদেবীসহ সর্ধক্ষণে বিরাজ করিতেছেন-__-“গোঁপী- 

মগ্ডলীমধ্যগো হরিঃ।৮ 
৯ পিস পপি 

(৪) স্ুর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামংসীতাসমন্বিতং ৷ নারদ 
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পুনরায় বিবেচ্য এই; এই গোঁপমগুলীর সংখ্যা কত? এই সংখ্যা 

নির্ণয় ছুরহ (৫)। তবে আমাদের মনে হয়, রাসমগুলীতে শ্রীক 

অসংখ্য গোপীগণে নিত্য পরিবেষ্টিত। শ্রীমদ্িশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
তাহার সারার্থদর্শিনীতে লিখিয়াছেন যে ভক্তি শাস্জ্রান্সসারে “প্রমদা 
শতকোঁটিভিরাকুলিতে, তাসাং মধ্যে ষোড়শ সহআাণি গোপ্য। মুখ্যতরা 
স্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেত৷ মুখ্যতমাঃ অগ্টানামপি মধ্যে দে অতি মুখ্যত্তমে, 

তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্বমুখ্যতমা ৮ অর্থাৎ শতকোটি প্রমদাগণে 
শ্রীকঞ্ণ বেষ্টিত, এই শতকোটি প্রমদাগণের মধ্যে ভক্তির তারতম্য অন্ু- 
সারে যোঁড়শ সহত্র গোঁী শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আটটি গোঁগী আরও শ্রেষ্ঠ, 
এই আটটির মধ্যে দুইটি অধিক শ্রেষ্ঠ, এবং এই ছুইটির মধ্যে শ্রীরাধা 
সর্ধমুখ্যতমা । সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পাঁরে যে শ্রীরাধা, 

শ্রীকৃষ্ণের সর্বনিকটে অবস্থিতি করিতেছেন বা সদাযুক্ত, এবং কোটি 
কোটি শুদ্ধ প্রেমিক! প্রমদাঁগণ তীাহাঁকে বাসমগুলীতে চক্রবৎ নিত্য 

বেষ্টন করিতেছেন আর বেষ্টনকালে “দেহি দীম্তম্-_দেহি পদপল্লবম্” এই 
বাক্য অবিরত উচ্চারণ করিতেছেন। বিশুদ্ধ রসদীপিকাঁর টীকাকার 

“গোপীনাম” শব্দের “গোঁপজাতিস্ত্রীণাং তৎপতীন্নাং গোঁপজ্ঞাতি 

পুরুষাণাং তথ! সর্বেষাং গোমৃগাঁদিদেহীনাং পরিকরাণাং দেহভাক্সন্” 
এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রীমদল্লভাচাধ্য মহাশয় ও অপরাপর টাকা- 
কারগণও এ মর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল টাকাকাঁরগণের ব্যাখ্যার 
স্থলার্থ বিবেচনা! করিলে আমাদের মনে হয়, দেহীমাত্রেই এই রাস- 

মগ্ডলীতে শ্রীকুষ্ণকে বেষ্টন করিতেছে । এই বিস্তত বন্ধাণ্ডে দেহীর 

(৫) শতকোটিতয়াতাসাং সংখ্যাং কঃ কর্তমর্তি? 
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ঘে তারতম্য আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কর্ান্ুসারে ও পারা 
দেহীর ভক্তির তারতম্যান্থসারে কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া (৬) 
তাহাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিতেছে, কেহুবা! দূরে থাকিয়া রাঁসচক্রে 
খুরিতেছে__“নিত্য বিহাঁরং কুরুতে প্রভ্ 1৮ (৭) কেবলমাত্র মাঁনব- 

মানবীর ইহ। নিত্য কর্ম নহে । গে মুগাঁদি জন্তগণেরও ইহ! নিত্য কর্ম । 

বৃক্ষ-লতাদিরও ইহা,নিত্য কর্ম । মাঁনব-মাঁনবীর মধ্যে যেমন সত্ব, রজঃ ও 

তমোগুণের তারতম্যান্গনারে উত্তম, মধ্যম ও অধম আছে, জস্থগণের 
মধ্যেও ০সই নিয়ম, বৃক্ষলতাদিগণের মধ্যেও সেই নিয়ম । এই ভারত- 

ক্ষেত্রের মহর্ষিগণ লতাবুৃক্ষাদিগণের গুণের বিচাঁর করিয়া তুলসী, 
চম্পক, দ্রোণ, অপরাজিতা, করবীর, কদন্ব, বকুল, পাঁটল, পঙ্কজ প্রভৃতি 

সর্বকাঁমদা বৃক্ষ-লতা নিরুপণ করিয়া গিয়াছেন। ফলে মাঁনব, পশ্ড, 

কীট, পতঙ্গ, স্থলজ, জলজ, লতাবৃক্ষাদি সকলেই সেই রাঁধাকৃষ্ণের__ 

সেই প্রকৃতিপুরুষের- সেই বস্তচৈতন্তের যুগলমুর্ডিকে চক্রাকারে 
অবিরামে বেষ্টন করিতেছে । স্থ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রিভূুবনে রাসলীলার 

(৬) কথিত আছে এই গোপীগণই ত্রেতাধুগের দণ্ডকারণ্যের খধিগণ। 
খধির আকারে 'তাহারা শ্রীরামচন্ত্রের সহিত যুক্ত হইতে না পারিয়া 

বাপরে গোপীরপে শ্রীকুষ্ণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে একত্র হইক্বাছিলেন । 
(৭) আবির্ভাবং দ্বাপরান্তে বিহাঁরস্ত করোতি সঃ। 

অন্দাস্তহিতো নিত্য বিহারং কুরুতে প্রতুঃ ॥ 
কুঙজে কু্জে চতুর্ধেদ পুরাণ ভ্রমরাকুলে । 

বৈকুষ্ঠীদপি সঙ্গোপ্য সম্ভোগস্থিতমীশ্বরম্ | 
শ্রীরুষ্তযামল । 
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বিকাশ হয়, এবং মহাঁপ্রলয়ে উহা! লোৌকলোচনের অদৃশ্য হয় । অর্থাৎ 
প্রলয়কালে কেশব ও বুষভান্ুনন্দিনী তমোগুণের আশ্রয় লইয়া অন্তর্ধান 

হন বা অতি সুঙ্্মতম অবস্থা অবলম্বন করেন__-“য! প্রলয়ে সুস্ুস্থিত। ৮ 

তদবস্থায় তিনি আর কাঁহাকেও দেখা দেন না। তখন আঁর বিরহ্- 

বিহ্বল! ভ্রিশতকোটি প্রমদাঁগণ, ষোড়শ সহজ মুখ্য গোঁপীগণ, শ্তামল!, 

শৈব্য।, ললিতা, বিশাখ! প্রভৃতি মুখ্যতমা অইগোপগ্ম, সর্ধশ্রেষ্ঠা চন্দ্রীবলী 
পত্যন্ত বহু সাঁধ্যসাঁধনায় ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের দ্বারা দেই 

বুজিনার্দনের দর্শন পাঁন না । তবে ভ্রিতত্বরূপিণী- মায়বিনী-_নিখিল 

ত্রন্ধাপ্ডের ঈশ্বরী শ্রীরাঁধা নাঁকি তীঁহাঁর সহিত সদাধুক্তা-_পরস্পর 
পরস্পরকে অনুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া অভেদভাবে বিরাজ করা৷ উভয়ের 

নিত্যকর্্ম, তাই কেশব বুষভানুনন্িনীকে লইয়া ও বুষভাঙ্গনন্দিনী 
তাহার সর্বেশ্বর কেশবকে লইয়া চতুর্দশ ভূবনের উদ্ধলোকে- ব্রন্মাণ্ডের 
বাহিরে-_অতি নিভৃতস্থানে-অতি হ্ক্াবস্থায় অহঙ্কার তত্বে বিলয় 

প্রাপ্ত হন, চর্মচন্ষুর গোচরীভূত হন না। মুখ্যতরা- সুখ্যতমা_ 
গোপাঙ্গনাগণের বহু অনুনয়বিনয়ে, ক্রন্দনে পধ্যন্ত কর্ণপাত করেন না, 

কিছুতেই দেখা দেন না। শ্্রীরাধা-গোবিন্সের এই লুকাঁন অবস্থাই, 
এই গুপ্ত ভাবই, হয়ত যোগীশ্বর মহামুনি কপিলের জগৎ স্যষ্টির পুর্বে 
গুণত্রয়ের সমভাবাঁবস্থা--সত্ব-রজ-তমগ্ডণের সাম্যাবস্থা । অথব! শ্রীরষ্ণের 
গুপ্তাবস্থার পুর্বভাবই হয়ত পবিত্র তান্ত্রিক ভক্ত ও সাঁধকগণের কল্পিত 
অর্মীবন্তার মহানিশার অদ্ভুত মহেশ-মহেশানি মুক্তি । শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী 
জাতি-জুতী-মাঁলতী-মাঁধবী-কণ্টকী-চম্পক প্রেমাঁদি উদ্দীপনকারী বন- 
ফুলমাল্যে শোভিতা, মনোহর-মনোহরা, পুর্ণিমার রাত্রিতে পৃজিতা 
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শ্রীরাধারুষ্ তখন মাঁয়াবশে বা তমৌগুণের প্রভাবে অভিনব রূপধারণ 

করিয়া ছিরশবমুণ্ডে ভূষিতা৷ হইয়া, ব্ণিনী-ডাকিনীযুক্তা, দিগন্বরী, খড়গ- 

হস্ডাঃ বিপরীত রতাতুরা ভাবে ত্রিলোকের অতীত বীভৎসিত শিবাঁশব্দে 
নিনাদিত মহাস্ততৃমি মহাশ্মশীনের দেবী ও দেবতা-_অমাবন্তার নিশাঁয় 

পুজিতা, জবাঁকরবীর পুশ্পে সজ্জিতা ব্রহ্মময়ী এবং সদাশিব-_কালিকা 

ও মহাদেব। মহাপ্রলয়কীলে সকলই বিপরীত কাও-- পকলই ভয়াবহ 
দৃশ্ত । তদবস্থা মনের গোচরে আনা ছুঃসাঁধ্য । শ্রীরাধাকষ্জ লীলাবশে 
লুকাইলে কাহার সাধ্য তাহাদের সহজে খু'জিয়! বাহির করে, বা সে 
'ভাব কল্পনায় আনে? 

এদিকে দেখা ঘায়* বিভিন্ন প্রকারের বস্তর রাসাবনিক মিশ্রণ 

কাঁলে যে পরিমাণ অত্যল্প বস্তর প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ অত্যন্ 
বস্তু পাশ্চাত্য ফনেজ্জানিক পণ্ডিত ডালটন (1919০) সাঁহেব সর্বপ্রথমে 

স্তর পরমাণুর (৪১০7) ন্যুন পরিমাণ ইহাই নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

সেই আঁবিষাঁরের বছদিবস পরে কুমারী কারী, ভালটনের আবিষ্কৃত 
পরমাঁণুগুলি যে সদ। পরিবর্তনশীল এবং সহত্রাধিক সমবস্তুর অংশে গঠিত 
ইহা যন্ত্রের সাহাধ্যে প্রতিপন্ন করেন। এ অংশগুলিতে বৈদ্তিক 
শক্তি অতি প্রবল। এইজন্য এ অংশগুলিকে ইলেক্ট্রণ (1০:০৪) নামে 
অভিধেয় করেন । ইলেক্ট্রণগুলি বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের সর্বত্র পরিলক্ষিত 

হয়। এ ইলেক্ট্রণে গঠিত পরমাঁণুসকল যে সতত চক্রাঁকারে ঘুরিতেছে 
ইহাও বিজ্ঞানের সাহাব্যে প্রমাণিত হইয়াছে । যেমন গ্রহগণ 
ক্্যদেবকে নির্দিষ্টরূপে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে সেই প্রকারে 
ইলেকৃ্রণে গঠিত পরমাণু সকল একটি বীজকে (950168৪8) মধ্যে 
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রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে অবিরামে চক্রাকাঁরে ঘুরিতেছে। সম্প্রতি 

ইংলগ্ডের বিখ্যাভ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্তর অলিভার লজ. (91: 07৮62 
7,০19) আবিষ্কার করিরাছেন যে মানবদেহের, অপরাপর নীচজাতীয় 

জন্তদেহের সহিত অনেক পরিমাণে সৌসাদৃশ্ত আছে বটে, কিন্তু 
তাহাদের মানসিক গুণ যে পরিমাণে বিকশিত ও পরমেশ্বরের গুণের 

সহিত সমভাঁবাপন্নঃ অপর কোন প্রকারের জন্তন্ন তাহা নহে । যখন 

সেই মানবদেহ ইলেক্ট্রণ সমূহে গঠিত আর যখন মানবজাতির মানসিক 
গুণভাগ অত্যন্ত অধিক তখন যে কেবলমাত্র মানবজাঁতিই কেন্দ্রস্থ 

বীজের অতি নিকটে স্থাপিত ও অপরাপর জীবজস্তগণ অপেক্ষাকৃত দূরে 
স্াপিত, ইহা বিজ্ঞান ও সর্ধববাদিসম্মত। যদি সেই কেন্ত্রস্থ বীজ স্বয়ং 

ভগবান হন তাহা হইলে ইহা! স্বতঃসিদ্ধ যে ইলেক্ট্রণ চক্রে পরিভ্রাম্যমান 

জীব ও বস্ত সকলের মধ্যে মাঁনবগণের স্থান সর্ঘনিকটে, নীচজন্তগণের 

স্থান কিঞ্চিৎ অধস্তরে, বুক্ষলতাদির স্থান আরও অধস্তরে, অপরাপর 

পদার্থের স্থান তদধিক অধস্তরে । স্তর অলিভার লজের উক্ত প্রকারের 

ইলেক্ট্রণগুলির গতি ও ভ্রমণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাঠ করিয়! ও তাহাতে 
মহাগ্রন্থ শ্রীমন্ভাগবতের রাসলীলার গৃঢ়ার্থের ভক্তি ও প্রেমরস বিবর্জিত 
যৎকিঞ্চিৎ আভাঁদ আছে বিবেচন! করিয়া আমরা স্তর অলিভারকে 

এ গ্রন্থের রাঁসলীলা অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিবার জন্য 
অন্থরোধ করিয়া পত্র লিখি। প্ররত্যুত্তরে আমর! অবগত হই যে স্তর 
আলিভার অতি প্রাচীন ও সংস্কত ভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ । 

স্বতরাং তাহার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার গুঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা 
নাই। ভারতের নাহার দর্শনশাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের চ্চা যে কত 
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অধিক হইয়াছিল তাহা! শ্রীমভ্ভাগবত ও অসংখ্য তন্ত্শান্ত্র পাঠ করিলে 

যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের নিশ্চয়ই অভিনব জ্ঞানোঁদয় হইবে এবং সেই 
জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়স্তার প্রতি ভক্তির উদয় হইবে । স্তর 

অলিভারের এদেশীর খষি যোগিগণের মানসিক শক্তিতে ও জ্ঞানে যে 

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, একথা তাহার ভারপ্রাপ্ত লেখকের পত্রোত্তরে 

প্রমাণিত হইবে। এ্রইজন্ত আমর! তাহার পত্রের প্রতিলিপি নিয়ে * 

উদ্ধত করিরা রাঁসলীলা প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম। শরীক 
সহজ সহম্্ প্রকারের বুক্ষ ত্যাগ করিয়া কেন যে কাদন্ব বৃক্ষের আশ্রয় 

লইতে ভাল বাসিতেন, আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাহার অপূর্ববরূপ 
ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত তাহার মধুর বীণা সহযোগে ওুকার শব্দ 
করিতে মত্ত, এবং কেনই বা শ্রীরাধাকে একমনে অনিমেষ লোচনে 

নিরীক্ষণ করিতে ভালবাসেন, এই সকলের এবং শ্রীকষ্চের আকার 

সম্বন্ধে যথাজ্ঞানে আমরা পরে ক্রমে ক্রমে কিধি'ৎ চচ্চা করিব । 

শ্রীরুষণায় নমঃ । 
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দেবালয়-বিশেষে লক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার অপুর্ব মূর্তি 
বিসংযুক্ত বা খণ্ডিতরূপে স্থাপিত এবং কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের করকমলেই 
বীণাধন্ত্র সন্নিবিষ্ট । কৃষ ও ণ এই ছুই শব্দ হইতে “কৃষ্ণ” শব্দ উৎপন্ন 

হইয়াছে । কষ শব্দের অর্থ ভূ এবং ণ-এর অর্থ নিবৃত্তি। এই ছুই শব্দের 
যুক্ত অর্থ ধরিলে কৃষ্ণ শব্দে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ষকে বুঝায় । 

রুষি ভূবাঁচকঃ শব্ধ! ণ শ্চ নিবৃণ্ডি বাচকঃ। 
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম; কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 

পরমব্রহ্মকে মহধি বাঁদরায়ণ তাহার কৃত বেদাস্তদর্শনে জ্ঞানমার্গ 
অবলম্বন করিয়! বাক্যমনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ- 

মুক্ত-স্বভাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তাঁহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত 

জীবগণও এ সকল উপাধি বিশিষ্ট, অর্থাৎ তিনি বলেন, ব্রঙ্গে ও জীবে 
প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। জীবে ও ব্রহ্মে যে পাঁথক্য লক্ষিত 
হয়ঃ তাহা ভ্রান্তিমূলক । ভেদের প্রতীতি হয় বটেঃ কিন্তু উহা উপাধি- 
কৃত অবিদ্ভা বা! মায়ামোহ কারণ সম্ভৃত। মায়াবশে জীবসকল সুপ্তা- 

বস্থায় থাকে ,বা অবিদ্যাবশে জীবে দেহাঁদি উপাঁধির ধর্ম সংক্রামিত 
হয়, স্থৃতরাঁং তাহার! যে ব্রন্দের সহিত অভেদ তাহ! বুঝিতে পারে না। 
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আত্মবিশ্বতি অপসারিত হইলেই জীব যে স্বয়ং ব্রহ্ম তাহা বুঝিতে 
পারে। এই মত অদ্বৈত মত বলিয়া ভারতক্ষেত্রে চিরবিখ্যাত। কেহ 
কেহ বলেন মহর্ষি বাদরাঁয়ণই, পরাশর-বাসবী তনয় শ্রীুষ্বৈপাঁয়ন 
বেদব্যাস। অপরে এই মত সমর্থন করেন না । 

মহর্ষি কপিল পুর্বোক্ত মতের বিরোধী । তীহার মতে যাহা কিছু 

জগতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদাঁয়ই পুরুষ ও প্রকৃতি সম্ভৃত। প্রকৃতি 

ও পুরুষ উভয়ই নিতা, অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন, নিষ্ক্রিয়, অলিঙ্গ ও 

নিরবয়ব। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আঁছে। কারণ প্রক্কৃতি জড়, 

পুরুষ চেতন, প্রর্কৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার, প্রকৃতি গুণময়ী, 
পুরুষ গুণাতীত, প্রকৃতি দৃশ্, পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ 
ভোক্তা । মহর্ষি কপিল বলেন যে প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান লাভ 

হইলেই জীবের আত্যস্তিক দুঃখের নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়। কপিলের 

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ৷ এই গুণত্রয়ের নাম সত্ব রজঃ ও তম | মহর্ষি 

কপিল বলেন, জগৎ স্থষ্টিকালে প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার 
বিচ্যুতি হয় ও প্রলয়কাঁলে এই গুপত্রয়ের সদৃশ পরিণাম হয়। তিনি 
আরও বলেন যে' স্থষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত হন ও তৎকাঁলে 
জড়প্ররুৃতির চেতন! প্রাপ্তি হয় । 

মহর্ষি কণাদ তাহার বৈশেষিক দর্শনে, মহর্ষি গৌতম তাহার স্ায় 
দর্শনে, মহর্ষি পতঞ্জলি তাহার পাতঞ্জল দর্শনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মতের অব- 

তারণা করিয়াছেন । 

নিবৃত্তিমার্গ ব! বৈরাগ্য ও জ্ঞানমার্ম অবলম্বনে "স্বরচিত বেদাত্ত- 

সত্রে এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়! মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ 
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দ্বৈপায়ন বেদব্যাঁসের ব্রহ্ষস্বরূপের প্রভা ও মাধুর্য অনুভব হয় নাই, 
স্থতরাঁং আশারও পরিতোষ হয় নাই। সেইজন্য ও ভক্তপ্রধান দেবর্ষি 

নারদ কর্তৃক সরম্বভীতীরে অন্ুরুদ্ধ হইয়া! অবোঁধ নরনারীর সহজ 
উপায়ে উদ্ধারের পন্থা দেখাইয়া দিবার মাঁনসে ভক্তিমাঁর্গ অবলম্বনে 
বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহরির বিশুদ্ধ লীলাসকল, তাহার মহিমা ও অমল যশো 

কীর্তনে প্রবৃত্ত হন। এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পূর্বপ্রচারিত 
বেদাস্তদর্শনের মত, স্থাঁনবিশেষে কিয়ৎ পরিমাঁণে পরিবর্তন করিয়া- 

ছিলেন কি না তাহ! আমরা অজ্ঞতাবশতঃ স্পষ্ট বুঝিতে পারি না, 

কিন্ত আমাদের মনে হয়, তিনি তীহাঁর দেবীভাগবত নামক গ্রন্থে 

মহর্ষি কপিলের উপরে লিখিত সংক্ষিপ্ত মত প্রকাঁরাস্তরে সমর্থন করিয়া- 

ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্গ স্ত্রীও 
নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন বটে, তবে জগৎ স্থষ্টিকালে তিনি 

স্বতন্ত্র ্বতন্তরভাবে প্রকাশিত হন বা তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে কল্পনা করিয়া 

লওয়া হয়। 

"একমেবা দ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যসনাতনং ৷ 
দ্বৈতভাবং পুনযর্ণতি কাল উৎপৎস্থু সংজ্ঞকে ॥ 
ভেদ উৎপত্তিকালে হৈ সর্থার্থ, প্রভবত্যজ | 
ৃষ্তাদৃশ্য বিভেদোহয়ং দ্বৈবিধ্যেসতি সর্ব্থা ॥ 
নাহং স্ত্রী ন পুমংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্বসংক্ষয়ে | 
নি সতি বিভেদন্তাঁৎ কল্সিতোইয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ 

দেবী ভাগবত, ওয় স্বন্ধঃ। 

আবার. তাহার শ্রীমস্তাগবৎ মহাগ্রন্থে উক্ত মতের সহিত ভক্তি ও 
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প্রেমরস মিশিত করিয়া! অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । অর্থাৎ 

প্রক্কৃতিতেই ব্রহ্ম পর্যন্ত স্থাবরাদি জীবগণ স্ৃষ্টিকাঁলে স্বোপাধি দ্বারা 
প্রবিষ্ট হন, এই মত ভক্তের মধুর ভাষার লিপিবদ্ধ করিরাছেন। 

“সত্বং রজস্তম ভবতঃ প্রকতেগুণাঃ | 

তেষুহি প্রকৃতা প্রোতি৷ আত্রঙ্গস্থাবরাঁদয়ঃ॥৮ 

ৰ ১১।১০ম সন্ত ॥ 

স্থতরাং প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে জগখ সৃষ্টি ব! ব্রহ্মাণ্ডের 

আবির্ভাব ইহা! বেদব্যাসেরও মত । অর্থাৎ ব্রহ্ম স্প্টিকাঁলে তিনি তাহার 

স্বাত্মরত অবস্থা হইতে মায়াবশে দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হন। এই 
দ্বৈতভাবই শ্রীরাঁধাকষ্চের সংযুক্তাবস্থা। ব্যাসদেবের তাহার শ্রীমদ্াগবত 
গ্রন্থে ব্রহ্মকে সংযুক্তভাবে দেখান উদ্দেশ্ত ছিল, এই জন্য তিনি এক 
অদ্বিতীয় ব্রহ্গকে বস্তুটৈতন্তের অখগ্ডিত মিলিত মুন্তির বা! শ্রীরাধারুক্চের 
সংযুক্ত মুক্তির মনোমুগ্ধকর ছবির কল্পনা করিয়া তাহাদের গোকুলে, 
বৃন্দাবনে, মথুরায় বা জগত্তরহ্মাণ্ডে লীলাকীর্ভন করিয়া গিয়াছেন। 
প্রন্কতপক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মনের, চক্ষুর বা বাক্যের অতীত বস্তঃ 

অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে মনে ধারণা ব। বাক্যের দ্বারা তাহার রূপ 
ও গুণ বর্ণনা করা অসাধ্য ।. অপর দিকে জীবই ব্রহ্ম, এই ধারণা জীবের 
হৃদয়ে স্থাপনা করাও অতি 'ছুরহ। তবে তিনি অদ্বৈত অথচ সংযুক্ত 
ভাবে বা অথগ্ততরূপে অর্থাৎ শ্রীরাঁধাকুষ্ণর্ূপে জগতের হিতার্থে নিত্য- 
লীল। করিতেছেন, এইরূপে তাহাকে হৃদয়ে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ- 

সাধ্য ও সেইভাবে এক অদ্বিতীয় ত্রহ্মচিন্তা তৃপ্তিগ্রদ। আবার এই 
সংযুক্তভাবে ও দ্বৈতরূপে তাহার জগৎ ব্রহ্গাণ্ডে লীল! বিজ্ঞান সম্মত । 



শ্রীকৃষ্ণের বেণু ১৭ 

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অচেতন ও সচেতন জীব যে সংঘুক্তভাবে বিদ্যমান 
আছে, তাহা বুরোঁপীয় পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া- 

ছেন। (১) সুতরাং শুটকষ্চের ও গ্রাধার মুর্তি সংযুক্তভাবে সর্বত্র 

স্থাপন ও মাঁনসক্ষেত্রে চিস্তা শ্রেয়; বলিয়া অনুমিত হয় । এই ছুই মৃত্তি 
খণ্ডিত বা বিসংযুক্ত রূপে স্থাপন! ও চিন্ত। যে কত দুর স্তাঁয়ঃ বিজ্ঞান ও 

যুক্তিমূলক তাহা আমরা বুঝতে পারি না । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে দ্বৈতভাবই গ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্তাবস্থা । 
ব্হ্মাণ্ড স্থষ্টিকাঁলে এক অব্যয় স্পন্দদরহিত (২) শ্রীরুষ্ণ স্পন্দনযুক্ত হন 
ও তদবস্থায় স্বদেহ হইতে উৎপর প্রাণশক্তি তাহার অর্ধাঙ্গী প্রীরাধাকে 
অর্পণ করেন। প্রীরাধাও এ শক্তি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ 

করেন। এই সময় এক অপরিশ্কুট রব উদ্ভব হয়-_চিদাকাশের ব! 
(১) 
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(২) স্পন্দনরহিত »অক্ষবাঁশীহ মে দেবি পিঃশব ব্রহ্ম জায়তে। 
নিত্যতন্ত্র। 



১৮ জ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

শখধাব্রাঙ্গণের সৃষ্টি হয় (৩)। শব্দব্রাক্মণ, নাঁদ ও বিন্দু এই ছুই অবয়ব 

বিশিষ্ট। নাঁদ জগতের মাতা, বিন্দু জগতের পিতা । এই নাদ ও 

বিন্দু ক্রমে ক্রমে ভূঃ, ভূবঃ) স্বঃ) মহঃ) জনঃ) তপঃ ও সত্যলোক- সমস্ত 

বিশ্ব্রহ্ধাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। প্রত্যেক জীবদেহের মুলাধার (৪) 

চক্রের রন্ধে, উহা! প্রথমে প্রকাশ পায় ও ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, 
অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহত্ারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । সহস্র সহস্র 

বৈদ্যুতিক আলোকের তেজের সায় উহার তেজ । ভাষান্তর এ শঘই 

শ্রীরাধাকষ্ণের অভ্ভূত বেণু-সমুখিত বাণী (€৫)। বাণী হইতেই মাতৃকা- 

গণের বা অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের স্ষ্টি। আবার এ 

সকল বর্ণ হইতেই মন্ত্রের ও বেদের স্থষ্টি । এ মন্ত্রসকল ও বেদ, ব্রহ্ধাণ্ডে 

অনন্তকাল : হইতে জাগ্রত আছে। (৬) স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহারা 

0৩ 2) শবধব্রাঙ্মণের পূর্বববস্থা -পরমন্রহ্ষ বা বাসচ্চিদান্দ। 

শশ্যস্ত সচ্চদানন্দং নিঃশষ ব্রহ্মশব্দিতম্। 

(৪) চারিদল পদ্মের আঁকাঁরে উদরের সর্বনিক্নভাগে ভ ত্রিকোণ 

আকারের স্থানে স্থিত । 

(৫) “ভগবতঃ পকাশাছদিতং নাদ ব্রঙ্গাত্মকং বেণু 

 ব্রপ্যব্যক্ত মধুরঃ ততোমধুর এব রস উৎপদ্ত। 

্রীমছন্লভাঁচার্যের টীকা । শ্রীমস্ভাগবতম্ ১৪।২১।১০ম স্বন্ধঃ। 

(৬) বেদে আদিতে এক। পরাশর তনয় বেদব্যাস বেদকে ভিন্ন 

প্রকৃতির লোকের উপযোগী করিবার মানসে খক্, যু, সাম ও অর্ক 
এরই চারি অংশে বিভাগ করেন, যথা-_-পখখগ, যজুঃ সামাধর্বাখ্যা 

বেদাশ্চতার উদ্ধ,তাঁঃ।” শ্রীমভাগবতম্ ১ম স্বন্ধঃ । 



শ্রীকৃষ্ণের বেণু ১৯ 

প্রকাশিত হয় এবং মহাঁপ্রলয়ে উহাঁরা যে শক্তি হইতে উদ্ভৃত তাহাতেই 

বিলীন প্রাপ্ত হয়। গর্ভকোষ হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া ভূমিষ্ঠকাঁল হইতে 
যেমন মানবগণের কষ্থে অম্পষ্ট রব ও উহা! হইতে ক্রমে ক্রমে অ হইতে 
ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ মাতৃকাগণের উচ্চারণের শক্তির স্ফূর্তি পায় ও 
যেমন সেই শষ ও বর্ণ সকল তাহাদের সমাধিকাঁলে এবং মৃত্যুর 

পূর্ব্বে তাহাদের দেহেই বিলুপ্ত হর; বেদ ও মন্ত্র সকলও তন্দ্রপ সৃষ্টির 

সঙ্গে সঙ্গে জগতে আঁবিভূতি হয় ও মৃহাপ্রলয়ে তাহারা লুপ্ত হয়। এ 
শব্দের বাণী- বা বেণুবঙ্কার আছে নাকি অতি মধুর--নিরতিশয় মনো- 

মুগ্ধকর! আবার জীবের জন্মজন্মাস্তরের কর্মদোষে উহাই নাকি 

ক্রমে ক্রমে অবস্থাভেদে ক্রন্বনধ্বনিতে পরিণত হয়! আবার নাঁকি 

মন্ত্রাধনা বলে-_বেদাধ্যর়নে, নারায়ণসমোগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণের বেগুগীত 
শ্রবণে- জীবের দিদ্ধি প্রাপ্তি হয়- নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়- পুনর্জন্ম 
নিবৃত্তি হয়-_মাতৃগর্ভের দারুণ কষ্ট সন্থ করিতে হয় না! মন্ত্রসাঁধনে, 

বেদাঁধ্যয়নে বা! শ্রীকষ্চের বেণুগান শ্রবণে পুনর্জন্ম নিবারণ হয়, সিদ্ধিলাভ 

হয়, নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্তি হয় বলিয়াই হয়ত, মহর্ষি শ্রীরুষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ- 

ব্যাস তাহার অপূর্ব শ্রীমগাগবত মহাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানের মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধবনি শ্রবণের 
লালসাঁয়, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি শত শত দেবগণ, শ্রীসনকাদ্দি মুনিগণ 

দেহান্তর ধারণ করিয়া মত্ত ও সেইজন্ত শ্রীবৃন্দাবনে যখনই শ্রীকৃষ্ণের 
মনোমুগ্ধকর বাঁশ বাজিত তাহারা প্র বাণীর শে আকুষট হইয়া স্ব স্থ 
ভবন হইতে বহির্গত হইতেন ও সমীগস্থ আকাশে অবস্থান পূর্বক & 
শব্ধ শ্রবণ করিয়! পরমানন্দ উপভোগ করিতেন এবং বেণুগীত প্রভাবেই 



২০ জ্বী চিন্তা 

নাকি শ্রীবুন্দাবনের নীরসাস্তরুলতাঁদয় সরসা হইত (৭) নদী সকলের 

প্রবাহ বৃদ্ধি হইত, আঁর শত কোটি গোগীগণ (৮) চন্দ্রাবলী, শৈব্যা। 
বিশাখা, ললিতা, পদ্মা প্রভৃতি মুখাতম অষ্টগোপী (৯) বহু পুণ্বলে 
অঙ্কীর্ণ বেগুগান শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে আকৃষ্ট হইয়া 
চলৎশক্তি রহিত হইতেন ও জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। 

তবে এঁ বেণুধবনি সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ হয় না। যৌগাঁসনে 

বসিয়া, ইহ-সংসারের সমস্ত আত্মীযগণকে ও বস্তকে ভুলিয়া 
যাইয়া একান্ত তন্ময় না হইলে ভক্তিযোগে দেহ ও মন 

প্রীরাধাকুষ্ণের চরণতলে উৎসর্গ করিতে না পারিলে, দেহীর মুলাধার 
চক্রের রন্ধে, উতিত বা! জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত ঝঙ্কার ধবনি-_ 

শ্রীক্ণের বাঁশরির শব্ধ শুনিতে পাঁওয়! যায় না। যুরোপীয় পপ্ডিতগণ 
বলেন যে, কোন কারণে বস্তর সাম্ভাবের বিচ্যুতি ঘটিলেই বস্তর 
মধ্যে চাঞ্চল্য ও স্পন্দন হয় ও উহা হইতেই শব্ের স্ুত্রপাঁত হয়। 
কিন্তু এক অদ্বিতীয় বাঁক্যমনের অতীত পুরুষ হইতে নিত্য ও অব্যয় 
প্রকৃতির উদ্তবকালে বা নারায়ণসমোগুৈঃ পুরুষ হইতে মায়ারপিণী 

শ্রীবাধার জগৎ ব্রহ্মা আবির্ভাব কালে, শষ্দের প্রথমোৎপতি হয়, 

একথা বলেন না। তাহার! শব্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াই 

(৭) নীরদান্তরুলতাদয়ঃ সরদাভবস্তি, সরদাশ্চ মধুত্রবস্তি শিলা 
অপি দ্রবস্তি।” 

(৮) “শতকোটি তয়! তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত-মর্হতি।” 

(৯) কেহ কেহ বলেন ব্যাদদেবের কল্পিত এই অষ্ট গোপীই, 
অব্যত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র অষ্টপ্রক্কৃতি। 
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ভীকৃষ্ণের বেণু ২১ 

নিশ্চিস্ত আছেন। অপরদিকে ভারতের মহর্ষিগণ আরও অধিক 

অগ্রসর হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত 

করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । এক শ্রীকষ্চ হইতে শ্রীরাধার আঁবি ভাব 

কালেই শব্দের বা বেণু-ধ্বনির সর্ধপ্রথমে আরম্ত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে 

এঁ ধবনি জগত ব্রহ্গাণ্ডে বিস্তার হইয়া পড়ে, ব্রহ্মা, রুদ্র+ ইন্দ্রাদি 
দেবগণের- ব্যাঁসদেবের কল্পিত তন্ময়া, যৌগত্রষ্টা, সাধিষ্টা অষ্টগোপীর, 

ষোড়শ সহম্ত্ প্রমদাগণের, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন ভূমির জীবের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিয্না তাহাদের সকলকে উন্মত্ত ও মুগ্ধ করে, এই ভাবে 

শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের মনেহয়, শ্রীমস্ভাগবত 
গ্রন্থে ভক্তের ভাষায়, শব্দব্রাহ্মণের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরুষ্ণ- 
হ্বৈপায়ন বেদব্যাস অপরাপর দার্শনিক ও পৌরাঁণিকগণের অপেক্ষা 
উচ্চস্থান অধিকাঁর করিয়াছেন, জগৎপুজ্য হইয়াছেন ও ভারতের 
আঁকাঁশ-মৃত্তিক।-বাযু-জলকে পবিত্র করিয়াছেন । (১) শ্রীমদ্ভাগবত 

রচনাঁর সহআ্রাধিক বর্ষ পরেও আমরা আজ যে পথের ভিকারীকে 
নিম্নের গান গাহিতে শুনি তাহা শ্রীকুষ্দ্ৈপায়ন বেদব্যাসেরই অনুগ্রহে । 
আমাদের একান্ত প্রার্থনা শ্রীরুষ্ণের বাঁশরির প্রকৃত গুঢ় অর্থ হৃদয়ঙগম 

(৯০) 1615 27007)09897019 ৮০ 7980 6176 002069০2059 

1)91)% 11000 90201905161005 17) 11108650100 9219 1010০9 

70617651100 0178৮ 10011920095 200 1150 09716001562 

801)110)0 61)01798. 2700 0108 88700 10901062110 ₹101) 01)০ 9829৪ 

9£ 10019. 
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২২ গ্রীক চিন্তা 

করিয়া বর্তমান সময়ের সাঁধকগণ ন্বদেহের মুলাধারে স্থিত প্রাণথ- 
বায়ুকে-_নাদকে যৌগিক নিয়মে ব্রহ্ধরন্ধে, সংস্থিতি করিয়া পরমানন্দ 
লাভ করিবেন । শ্রীকষ্ণায় নমঃ | 

ভিকারীর গান £-_-_ 

এঁ কান্ুর বাঁশী বাজিল রে! 

ভূঃ ভূব, তপ লোক আদি ভেদিল রে। 

ভক্তিময়ী নারী যত বাঁশীর শব্দে ক্ষেপিল রে! 

কষ্ণতত্বে মস্ত লোকে আত্মহার! হইল রে ! 

বাজুগ বাণা বাজুগ বাশী 

অহরহঃ মহোল্লাসে 

কাঁঙ্ুর বাঁশী বন্ধ হলে 

সু্য্যচন্দ্র যাবে খসে! 

“উৎসব পত্রিকা)” পৌষ, ১৩৩২ সাঁল। 

শি ইউর কা 



উ্ীক্রুম্মবেওল কুদ্ত্ষপ্ুুজ্প * পা 

রাসলীল! শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা- 
ভূমি এই দৃশ্তমান ব্রহ্দাণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণু শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা 

বলির়াছি যে ব্রঙ্গাণ্ড স্ষ্টিকালে এক অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈতভাঁব অব- 

লম্ঘন কালে বা স্বদেহ হইতে উৎপন্ন প্রাণশক্তি শ্রীরাধাকে অর্পণ 

কালে যে এক অপরিস্ফুট রবের উদ্ভব হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণের বেণু 
শর্ধ বা বেণুগাঁন। শেষোক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছি যে ব্রহ্গাণ্ডের 

সমস্ত চেতন ও অচেতন জীব সংযুক্ত ভাবে গঠিত। মহধি বেদব্যাসের 
শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত শ্রীরুষ্ণের লীলা সমূহের পূর্বোক্ত প্রকারে 
গুঢার্থ ব্যাখ্যা করিয়া যদি বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দেওয়া ন! 

হইয়া থাঁকে, তাহা! হইলে মণিমুক্তাদি দ্বারা নির্শিতি সহ প্রকারের 
আভরণ তুচ্ছ্ঞান করিয়া! ও মালতী, জাতি, জ্ুতী, মাধবী আদি 
পুষ্পে সজ্জিত না করিয়া শ্রীন্কষ্দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সাঁধকগণের 
হিতার্থে নি্ষলন্ত অশরীরিকে* মনৌজ্ঞ মনুষ্যাকীরে বা বন্থদেব পুত্র 
শ্রীকষ্ণরূপে গঠন করিয়া তাহাকে যে কদম্ব কুমুমের (10%00108 

*্* উৎসব চৈত্র, ১৩৩২ । 



২৪ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

0808701৯ ) মাল্যে (১) সাজাইয়!ছিলেন, যে পাঁদপের মূল ও শাখা 

তাহার কিছুদিনের লীলা স্থল (২) রূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, 
ভরসা করি সেই কদম্ব বৃক্ষের ও কুস্থমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞানে 

কিঞ্চিৎ আলোচনা মাঁজ্জনীয় । 

সর্বজ্ঞ মহধিগণ কদন্ব পুশ্পে ও বৃক্ষে বিশ্বত্রষ্টার অনস্ত কৌশলে 
--অনন্ত মহিমাঁর পরিচয় পাইয়া কদন্ব বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া 

নির্দেশ করিয়াছেন, স্থতরাং এ বৃক্ষের নিকট যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা 

করেন তিনি তাহাই পাইয়া থাকেন। বরাহপুরাঁণ প্রণেত। কদস্থ 
বৃক্ষ নিত্যসিদ্ধ ও পৃথিবীর অজ্ঞাত ( প্রাপঞ্চিক বস্তু দারা অস্পৃষ্ট ) বৃক্ষ 

বলিয়াছেন ও অপরাপর অনেক গুণ কীর্ত ন করিয়াছেন (৩)। ভৈরব 

0১) কদঙ্ কুন্থুমোদদ্ধ বনমাঁল! বিভৃষিতম্ | 
কদস্ব পাঁদপচ্ছায়ে স্থিতং বুন্দাবনে কচিৎ ॥ 

গোপাল ভ্তোত্রং 

(২) তাপাং বাঁসাংস্থ্যপাদায় নীপমাঁরুহাসত্বরঃ। 
২২১০ স্বনধঃ। নীপং-কদস্বকং 

| শ্রীমস্তাগবতম্ 
(৩) তত্রাপি মহদাশ্চর্য;ং পশ্যস্তি পণ্ডিতা নরাঃ। 

কাঁলিয় হুদ পুর্বব্ণ কদন্বো মহিতোক্রমঃ | 

শত শাখং বিশালাক্ষি! পুণ্যং স্থরভিগন্ধিচ | 
সচ দ্বাদশ মাসাঁনি মনোজ্ঞঃ শুভ শীতলঃ | 

পুষ্পাক়তি বিশালাক্ষিঃ! প্রভাসন্তো দিশোঁদশ ॥ 

বরাহপুরাণ। 



শ্রীকৃষ্ণের কদম্বপুষ্প ২৫ 

যামল নামক গ্রন্থেও এ পুষ্প সম্বন্ধে অনেক গুঢ় কথা লিখিত আছে। 
আবার গৌড়রাজ্যে প্রচলিত ঝিষুক্রান্ত তন্ত্রসমূহ হইতে সঙ্কলিত মহা- 
নির্বাণ তন্ত্রে সদাঁশিবের উচ্চারিত আদ্যাদেবীর শ্তোত্রে এ পাদপ ও 

কুম্থুম যে মহামাঁয়ার নিরতিশয় প্রিয় ইহার উল্লেখ আছে। (৪) 

মহামায়াই যে শ্রীরাধা ইহা! পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের 
অর্ধাঙ্গী তাহাঁও বলিয়াছি। 

অপরাজিতা, করবীর, তগর, দ্রোণ আদি পুষ্প দেবদেবীর বেশভৃষার 

বা পূজার বিশিষ্ট উপযোগী, কারণ এঁ পুষ্পগুলি আন্তরিক পবিত্র। 
কিন্তু উহাঁদের সহিত কদম্বপুষ্পের অনেক প্রভেদ আছে। দ্রোণ ও 

অপরাজিতা (৫) পুষ্পে পিতৃ মাতৃ যুক্তভাবের লক্ষণ থাঁকিলেও 

উহাতে মাতৃ আকারের, মাতৃভাবের বা যোনির সাদৃশ্য বা প্রাধান্ত 
আছে। সেই জন্য বিচক্ষণ তান্ত্রিক সাধকগণ কাম্য পূজায় বা প্রার্থন! 

পূরণের আশায়, জগদ্ধাত্রী, সরন্বতী; লক্ষ্মী আদি দেবীপুজায় এ এ 
পুষ্প নিবেদন করিয়া থাঁকেন। আবার করবীর পুণ্পে পিতৃ-মাত্ 

যুক্তভাঁবের লক্ষণ থাঁকিলেও উহাতে পিতৃ আকারের বা পিতৃভাবের 

(৪) কুমারী পূজন প্রীতা৷ কুমারী পৃজকা নরাঃ। 
কুমারী ভোজনানন্দ! কুমারী রূপধারিণী ॥ ১৬। 
কদম্ব বন সঞ্চারা কদম্ব বনবাসিনী। 
কাম্ব পুষ্প সন্তোষা কদন্ব পুষ্প মালিনী ॥ ১৭। 

মহানির্বাণ তন্ত্র । 
(৫) 180 101019009১ 07009, ( ৪ 10160 106: ) 2100 10160118 
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৬ জীক্ণ চিন্ত। 

সাদৃশ্য বা প্রাধান্য আছেঃ সেই জন্য মহাদেব ও নাঁরাঁয়ণাঁদি দেবতা 
গণের পুজায় এ পুষ্প ব্যবহৃত হয়। আর যে দেবদেবী যুক্তভাবে 

অধিষ্ঠিত সেই দেবদেবীর পুজাঁয় চন্দন সহ, 'দ্রোণ বা অপরাজিতা ও 
করবীর একত্রে নিবেদিত হয়। কদন্বপুষ্পে পিতৃভাগের ও মাঁতৃভাগের 

অদ্ভুত সমষ্টি থাকায় এবং এ পুষ্প আস্তরিক প্রবৃঙি পরিদীপনা করে 
অথচ উহা বাহ্ পবিত্র এই জন্য, গ্রীরাধাকুষ্ণের যুগলমুর্তিকে এ একটি 
পুষ্প নিবেদন, এ পুশ্পের মাঁল্যে সজ্ভিত করা বিজ্ঞান সম্মত ও অতি 

কর্তবা, কারণ করস্বপুষ্পের ন্যায় উভয়ভাবের, উভয়গুণের সমাবেশ 

অপর কোন পুষ্পে নাই। উহাতে চন্দনলেপনের প্রয়োজন হয় না, 
কারণ এ পুষ্পের অভ্যস্তরস্থ দণ্ডটি হইতে স্ষ্িক্রিয়ার কারণ স্বরূপ চন্দন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রসের ক্ষরণ হইয়। থাকে ও এ রস পুষ্পের রেণুর সহিত 
সঙ্গত হইয়া মনোহর গন্ধ উৎপন্ন করে। জড় নয়নেই হউক আর যন্ত্রের 
সাঁহায্যেই হউক, একটি কদম্বপুষ্প মনোনিবেশ পূর্বক নিরীক্ষণ করিলে 
প্রতীয়মান হইবে যে কাগ্থপুষ্প একটি পুষ্প নহে, উহা দহআ্ীধিক 
পুষ্পের সমষ্টি। আবার পুষ্পগুলি একটি গোলাকার কোষের শত 
সহ হুক ছিদ্রে বিদ্ধ হইয়া আছে। যেমন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগণ : 

রাসচক্রে শ্রীরাধাকুষ্ণের বা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের বীজকে গোলাঁকারে বেষ্টন 
করিয়া থাঁকে; পুষ্পগুলিও 'সেই প্রকারে একটি বীজকে বা কেন্দ্রকে 
বেষ্টন করিয়া থাকে । আরও লক্ষিত হইবে, যে মনুব্য বা পশুদেহের 
হ্তায় এক একটি পুশ্পের দেহ ছুই অংশে বিভত্ত, অথচ দাম্পত্য সম্বন্ধে 
অথগ্ডিতভাবে মিলিত। একাংশ পুরুষভাগ, অপরাংশ স্ত্রীভাগ । রাস- 
চক্রে প্রত্যেক গোপী যেমন মায়াবশে শ্রীকষ্ণের সহিত জড়িতঃ 



শ্রীকৃষ্ণের কাদম্পুষ্প ২৭. 

সেই প্রকার প্রত্যেক পুষ্প কেন্রুস্থ বীজের সহিত জড়িত। আরও 

লক্ষিত হইবে যে প্রত্যেক পুষ্প যেন একটি বেধুর আকারে গঠিত। 
উহার নিম্নতাগ সরু ও উর্দভাগ গোলাকার ও বিস্তৃত। প্রত্যেক 

পুষ্পের মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণের দণ্ড আছে ও এ দণ্ডের মধ্যে অতি সুক্ষ 
একটি ছিদ্র আছে । এ ছিদ্র হইতে সর্বদাই জমুতরসের ক্ষরণ হয় ও 

ক্ষরিত পদণ্্থ পুষ্পের গর্ভকোঁষ ধারণ করে। আমরা যতদূর হৃদরম 
করিতে পারি, পূর্বোক্ত শ্বেতবর্ণের দণ্ডটি পুষ্পের পরাগকেশর বা স্বয়স্ত 

শব্বব্রাহ্গণের বিন্দু বা পুরুযাংশ ও এ অংশ পুষ্পের নদাংশে বা কুল- 
কুগডলীর বা যোনির বা গোলাকার বেই্টনের মধ্যে স্থিত। ভাঁষাত্তরে 
এ দণ্ডটি পুষ্পের পিতৃভাগ ও পুষ্পের বেই্নটি পুম্পের মাতৃভাগ। 
সুতরাং এঁ ছুই ভাগের সমষ্টি বা একটি সম্পূর্ণ পুষ্পই শ্রীরাধাকষ্ণের 
যুক্তভাব-_বিশ্বব্ন্ষাণ্ডের সৃষ্টি ক্রিধার নমুনা । অপরাজিত] 

ও করবীর পুষ্পে কিয়ৎ পরিমাণে এ ভাব প্রকাশিত আছে 
বটে, কিন্তু কদস্ব পুশ্পেই এ ভাব অধিক পরিমাণে প্রকটিত। 
আবার তান্ত্রিক সাধকগগ বলেন যে মাঁ*ব দেহের ন্যায় কদন্ব বৃক্ষেই 

মূলাধার,স্বাখিঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশদ্.এরং-হহজার, মহাক্ির 
যৌগিক আকারের ষড়চক্র (৬) স্পষ্টরূপে বিদ্বমান আছে। কদস্ব 

বৃক্ষের ও পুষ্পের বিচিত্র গঠন, গুণ ও অ্পদাপর নিগুঢ় তত্ব হৃদয়ঙ্গম 

করিয়াই উদ্ভিদ্ বিদ্াবিশারদ প্রীকুষ্চদ্বপায়ন এ মনোজ্ঞ পুষ্পের 

(৬) চ051005053700805 9179001)91% 
(185651)5 961007৩8), 

487৮) 0 58103015 52000100,5 01 1500% 5০), 30 



২৮ শরীক চিন্তা 

মালায় তাহার শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ সাজাইয়া দিয়াছিলেন, এ বৃক্ষের 
মূলে বসাইয়া তাহাকে দিয়া ভূবনমোহন বাঁশী বাঁজাইয়াছিলেন এবং 
এ জুরভিগন্ধি বৃক্ষের শাখায় উঠাইয়া ও বৃক্ষের সহম্ার পদ্মে (৭) 

বসাইয়। তীহাঁকে দিয়া শ্রীবৃন্দাবনের কুমারী ব্রতধারী গোপকন্তাগণের 

তন্ময়তা পরিক্ষাঁভিলাষে বস্ত্র হরণ করিয়া, উহার অপ্ত যোজন উচ্চ 

শাখায় তাহাদের বন্্ লুকাইয়1 রাখিয়া তাঁহারা বাস্থদেব সমোগুণৈঃ 

বর পাইবার উপযুক্ত ফিনা তাহাই পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। আছ্ভা- 
শক্তি মহামায়া ্রীরাঁধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র নিত্য অবস্থিতি করেন, 

স্থতরাঁং তিনিও কদম্ব বনে ভমণ করিয়া থাকেন, কদম্ব কুন্থমের মালা 

ধারণ করেন ও কদম্ব কু্গমে তাহার পরম সন্তোষ লাভ হয় । আমাদের 

মতে শ্রীমগ্ভাগবতাঁদি রচনার সহআ্রাধিক বর্ষ পরেও বর্তমান যুগে 

মহাকবি মধুস্দন থে তাহার প্রাণের হরির-ব্রজের রতনের গুণগান 
করিতে বসিয়া কাদন্ব বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শ্রীরুষ্ণ- 

দ্বৈপায়নেরই অনুগ্রহে । 

“নাচিছে কদন্বমূলে, বাঁজাঁয়ে মুরলী, রে, 
বাঁধিকাঁরমণ | 

চল, সথি! ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি 
| বজের রতন” 

নমঃ কদম্ব কুন্ুমায়। নমঃ শ্রীকৃষ্ীয়ঃ | 

বিরাজিত থাকে, তন্রপ কদস্ব বৃক্ষের উচ্চ শাখার গ্রুরুষ্ স্বয়ং কেবল 
মাত্র সাধনাসিদ্ধা গোপীগণের অন্তপাত্মীকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের 
সহিত জড়িত হইয়া! শিবশক্তিরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন । 



উনীক্রম্মেওল ভ্রীজাশ্বান্কে উঈক্ষণ্প * 

পি 

রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ 

শ্রীবাধাকে যে কি নিমিভ্ত এক মনে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ 

করিতে ভাল বাঁসেন, তৎমম্বন্ধে যথাজ্ঞানে কিঞ্চিৎ আলোচন। 

করিব । 

এই ব্রন্গাণ্ডে যে বাঁহাকে যত ভাল বাঁসে সেতাহাকে তত 

দেখিতে চায়, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সাধারণ নির্মম । সুতরাং শ্রীকঝেের 

শ্রীবাধার প্রতি নিয়ত একমনে ঈক্ষণ ও শ্রীরাধার প্রীকষ্ণের প্রতি 

নিয়ত ঈক্ষণ পরম্পরের গাঢ় প্রেমের পরিচায়ক । 

গ্ীরাধাকুষ্জের যুগলমিলন্ই এই ব্রন্গাণ্ডের সথষ্টি, সুতরাং প্রত্যেক 

জীবদেহেরও স্ষষ্টি। জীবদেহের গঠন প্রণালীর গু বৈজ্ঞানিক তত্ব 

অনুসন্ধান করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, দেহীর শিরোদেশে ব্রহ্গরন্ধে, স্থিত 

সহম্রার পদ্মের সহিত নেত্ররন্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ্রেই সম্বন্ধ স্থাপন 
বিশ্বত্রটীর অপূর্ব্ব কৌশল । ভ্রীভগবান্ স্থলজ, জল, অগুজ, প্রত্যেক 

জীবদেহের সহআর পদ্মে অলক্ষিতভার্ে উপবেশন করিয়া তাহার 
আভ্যন্তরীণ বৃত্তি ও কার্যকলাপ বিচার করিয়া তাহাকে অল্লাধিক পরি- 

মাণে দেছিতেছেন ও যথাযোগ্য সুখ ছুঃখ ভাগ্ী করিতেছেন । জীবগণও 

তাহাদের পুৰ্ব পুর্ব ্ন্মের ভাল মন্দ কন্ম্মফলে €)ভগবাঁনকে অল্লাধিক 

* উৎসব ১৩৩৩। প্যৈ্ট ।__ 



৩০ শ্রীকৃষ্ণ চিন্ত। 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ও ভাঁবে নিরীক্ষণ করিতেছে । জীব যখন স্বদেহের 

বহ্মরন্ধে, স্থিত শ্রীভগবাঁনকে স্বীয় কর্্মনাশের প্রার্থনার আকাথা 
রহিত হইরা একান্ত ভক্তিভাবে অনিমেষ লোঁচনে ককল্পান্তকাঁল পথ্যস্ত 

দেখিবে তখন তাহার আঁর এ জগতে ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। 

শ্রীভগবাঁন তাহাকে শুভ দৃষ্টি (১) করিবেন, তিনি তীঁহাঁর ধ্যেয় বস্তু 
পচ্চিদানন্দের বাঁ ব্যাঁসদেব কল্পিত অপূর্ব শ্রীরুক্ের সহিত মিশাইয়। 

যাইবেন, তাহার শরীরভঙ্ষ। ও চিত্তবৃত্তি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইয়া তৈলপাঁরিক পতঙ্গের কুম্রক পতঙ্গের আঁকার ধারণের ন্যার 

অপুর্ব্ব রূপ ধারণ করিবে, তাহার ত্রিতাঁপতগ্ততন্থ সুণীতল হুইবে, 

তিনি অনন্ত সুখের সাগরে ভাসিতে থাকিবেন এরং তার, 

ললুটাভ্যস্তরে যে একটি চিত্তযুয়..বা..জ্তানম্য় অদ্ভুত তৃতীয় চক্ষু 
আছে তাহা প্রশ্ক,টিত ইইয়া উ উঠিবে | 

(১) বিবাহের বথাঁবিহিত মন্ত্পাঠ সমাপনান্তে ষে বর-কন্তার 
অন্যোইন্যাবলোকনের বা! শুভদৃষ্টির প্রথা এদেশে বহুকাঁলাবধি গ্রচলিত 

আছে, তাহার মুলীভূত কারণ এই যে, যদি বর কন্যার প্রথমদৃষ্টি 

প্রকৃতপক্ষে শুভ হয় ও সেই দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা 
হইলে বর ক্রমে ক্রমে কন্তাভাবাপন্ন হুইয়া পড়ে, কন্যাঁও সঙ্গে সঙ্গে 

বরভাবাপন্না হইয়া পড়ে, এমন কি দীর্ঘকালে উভয়ের আঁকার 
ভাঁবভঙী, অঙ্গস্ীলন, আত্যস্তরীণ বৃত্তি পধ্যন্ত একই প্রকারে পরিণত 
হয়, পরস্পরের মতের বৈপরীত্য হয় না। পুরাকালের মহাতপা 
দেবশন্দ্রীর শিষ্য বিপুলের ন্যায় নেত্রকে অবলম্বন. করিয়া অপরের | 
দেহে প্রবেশ পর্যন্ত করিতে পারে। 



জ্ীকৃষ্জের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ ৩১ 

এই নিনিমেষ হুক্লক্ষ্যবিদ্যা বা চিৎপ্রতিবিশ্বিত দৃষ্টি-বিজ্ঞাঁন 

কোঁনও কালে ভারত ক্ষেত্র হইতে বিলুপ্ত না হইতে পারে এই 
নিষিত্ত এই পুণ্যক্ষেত্রের খষিযোঁগিগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া 
ছিলেন। দ্বাপরের শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণচলীলা বিশারদ শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন 

এই যৌগিক তত্ব কল্পান্ত পধ্যস্ত জাগ্রত রাঁখিবাঁর মাঁনসেই তীহার 
কল্পিত সচ্চিদানন্দ ব্রন্মের অবতার শ্রীকষ্ণের, তাহার অর্ধাঙ্গী শ্রীরাধার 

প্রতি অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, আবার 

কল্পভেদে দেশকাঁল পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রত্যাহার প্রাণায়াম পরারণ 

স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের যোঁগিগণ সুক্ম্মবিজ্ঞান, ব্যবহিতবিজ্ঞান ও অতীতা- 

নাঁগতা বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া পরে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সেই 

একই (২) পুরাণ পুরুষ অরূপ (৩) সচ্চিদানন্দকে, বৃষভবাহন, দিগন্বর, 
শূলপাঁণি, পঞ্চবক্তঃ চন্দ্রশেখর, অর্ধনিমীলিত নিয়ন চক্ষু ও উন্মীলিত 
তৃতীয় চক্ষু, মহাঁযষোগী সদাঁশিবের আঁকারে সাজা ইয়া, তাহার বাধু ও 

উপদ্রব শুন্য মনোরম হিমালয় পর্বতের রম্য কৈলাস শিখরে বাস- 
ভবন নির্দেশ করিয়!, তাহাকে পল্মাসনে বসাইয়া, তাহার শৈলরাঁজ- 

নন্দিনী, কৃপাকটাক্ষধারিণী, মায়াবিনী, পতীপরারণা, ত্রিনেত্রা, 

(২) যে নমস্যস্তি গোবিন্দং তে নযস্যত্তি শঙ্করম। শঙ্করম্। 

যে অর্চযস্তি হরিংভক্তা তেঅর্চয়ান্তি বৃষধ্বজম্ ॥ 

রূদ্রহৃদয় উপনিষৎ। 

(৩) অরূপং তথা! জ্যোতিরাকারকত্বাৎ 

তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম্ ॥ 

নির্বান দশকস্তোত্রং 



৩২ শ্রীকৃষ্ণ চিন্ত। 

পার্বতী দেবীর সহিত শুভ সম্বন্ধ স্থাপন ও নিত্যযুক্তা করিয়াঃ তীহাকে 
গন্ধপুষ্পমাল্য দিয়া সাজাইয়া *বিশ্ববীজং পঞ্চবন্তুং মহেশ্বর” বলিয়! 
ধ্যান, ধারণা, অবনতমস্তকে নমস্কার ও পুজা করিবার ব্যবস্থা! দিয়া- 

ছিলেন । ফলে মানবগণ অনিমেষ লোঁচনে একাগ্রচিত্তে তাহাদের 

সহস্রার পদ্ম স্থিত সচ্চিদানন্দকে নিরীক্ষণ করিতে অভ্যাস করিতে 
শিক্ষা করিলে তাহার যে ক্রমে ক্রমে বাহ চক্ষুদ্বর অর্ধনিমীলিত হইয়া 
পড়ে, তাহার যে জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইতে থাকে, সে যে 

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সুক্ষ ব্যবহৃত বিপ্রকৃষ্ণ সমস্ত দেখিতে পায়, সে 

যে ব্রহ্মের পথ্যন্ত রূপ দর্শন করিতে পায়, সে যে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া 

যাইতে পারে (৪) ইহা নিত্য সত্য কথা ও সার্বভৌম নিয়ম । এই 
নিয়ম আবিষ্ষার ও স্থাপন বছুকাঁলব্যাপী বিচার এবং সুক্ষ দৃষ্টির ফল। 

শ্রীমস্তভাগবত মহাগ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীকুষ্চ অসংখ্য অসংখ্য 

গোগীগণের ঘার! শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাহাদের 

শ্রীকষ্ণের প্রতি ভক্তির তারতম্য বিচার করিয়৷ ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়া 
গিয়াছে, যে শতকোটি প্রমদাঁগণের মধ্যে চক্দ্রীবলী। শ্তামা বা শ্তামলা 
শৈব্যা, পন্মা, রাধা, ললিতা, বিশাখা, ভদ্রা, এই আটটি গোপী অরে্টা। 
তক্কিশান্্ান্ুপারে এক শ্রেণীর অধ্যাপকগণ এই আঁটটিকে আবার 
ছুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তাহারা! তথা-কথিত তণীয়ুত্] 

ও মদীয়তু, ভাবের বিচার, করিয়া চন্্রীবলী, শ্তামা, শৈব্য। ও পদ্মাকে 
মদীয়তা ভাব প্রধানা বলিয়৷ এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এবং বাঁধা, 

(8) ব্রহ্মবিদ ব্রদ্মেব ভবতি। . 
ম্ুঁকোপনিষদ্ ৩/২।৯ 
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ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রাকে তদীয়তা ভাবপ্রধানা বলিয়া তাহাদের 

স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মতে প্রথমবর্ণের মধ্যে 

চন্দ্রাবলী সর্ধশরেষ্ঠা, অর্থাৎ তাহার শ্রীকুষ্ণের প্রতি দৃষ্টি বা নয়নবিক্ষেপের 
ভাঁবভঙ্গী একেবারে আকাঙ্ারহিত ও দ্বিতীয় বর্ণের মধ্যে শ্রীমতী 

রাধিকা প্রধাঁনা ও ললিতা ও বিশাখা তাঁহার পরবস্তিণী। ভদ্রার 

কোন বিশেষভাঁব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং তিনি উভয় 

বর্ণের কোনটির মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই । শ্রীশুকদেৰ 
গোস্বামী ইহার সম্বন্ধে কোন কথ! লিপিবদ্ধ করেন নাই । অপরদিকে 

বহ্মবৈবর্ত, পদ্ম, মৎস্য, ও স্কশ্পুরাঁণ প্রণেতাঁগণ অষ্টগোপীর মধ্যে 
শ্রীরাধাকেই সর্বোচ্চ আঁসনে স্থান দিয়াছেন । (৫) অপরাপর খাধিগণ 
বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, খকপরিশিষ্টে ও মাহেশ্বরী সংহিতায় শেষোক্ত মত 

তািপিশ টিটি িটাাশািটাশাশীাটিশিটিট পাপা পিসী পি পাপন পিত-০০০০ শি 

(৫) রাধা রাঁসেশ্বরী রাসবাঁপিনী রসিকেস্বরী 

কষ্চ প্রাণাঁধিক! কৃষ্ণপ্রিয় কৃষ্ণস্বরূপিণী । 

কষ্ণবামালসম্ভৃতা৷ পরমাঁনন্দ রূপিণী | 

রহ্মবৈবর্ত পুরা।7 || 

যথা রাঁধাপ্রিয়! বিষ্ঠোস্তস্তাঃ কুণ্ডং প্রিয়ংতথ। 

সর্বগোঁপীযুসেবেকা বিষ্ঠোরত্যন্ত বল্লভ। ॥ 

পন্মপুরাণ । 

রুক্মিণী বারবত্যান্ত রাঁধা বুন্দাবনে বনে। 

মত্ত ও স্বন্দপুরাণ। 



৩৪ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

নমর্থন করিয়াছেন। (৬) শ্রীমন্তাগৰবতের টীকাকারগণও, শ্রীরাঁধ 

যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যযুক্তা ও *গোপীতম।” তাহা লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন। (৭) প্রকৃত পক্ষে শ্রীরাধা অগম! বা ছুজ্ঞেয়া । ভুক্ত 
হইলেও তিনি স্ষ্টিকাঁলে রমণাঁভিলাঁষিণী হইয়াছিলেন । আবার 

তাহাকে আশ্রয় করিয়াঁও শ্রীভগবান বা! শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে বাসন 

করিয়াছিলেন। 
এই ব্রহ্ষাণ্ডে কোঁটি কোঁটি জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিঞ্চিং 

ভিক্ষার প্রার্থনায় তাহাকে ম্মরণ করিতেছে, তীহাঁকে হৃদয়ে 

সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার কৃপাদৃষ্টি আশা! করিয় 
কাতর চক্ষে তাহার উদ্দেশে, উর্ধে, নিম্নে, আকাশে, পাঁতাজে 

নিরীক্ষণ করিতেছে । কিঞ্চিৎ ভিক্ষা পাইলেই পুনঃরার আরং 
পি আআ আপস ৮৩৮ তশাতী 

৬) দেবী কুষময়ী প্রোরিণ রাধিকা পরদে পরদেবতা । 

সর্বলক্ষ্মীময়ী সব্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরা । 

বৃহথগৌতমীয় তন্ত্র। 

রাধা যাঁধবো দেবো মাঁধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে্নেঘা | 
খক্ পরিশিষ্ট । 

কষ্পানি সা রাধা নিত্যং কৃষ্ণ মূনুব্রতা | 

তরভিন্নানিমেযার্ধম্ | 

মাহেশ্বরী সংহিতা । 

| (৭) ভগবতঃ নিজভাগ্যশেবধি পরমাবধি রূপয়া প্রীরাধ নিত্যযুক্ত 

শ্রীমংকিশোর প্রসাদকৃত বিশুদ্ধরসদ্দীপিক! টাকা 
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অধিক পাইবাঁর জন্য লালারিত হইতেছে । এইরূপ সকলেরই 
তাহার প্রতি দৃষ্টি আঁকাঁক্ফাপুর্ণ। আবার সেই দৃষ্টির স্থাক্িত্ব নাই। 
আকাঁজ্ষা অল্াধিক পূর্ণ হইলেই তাহাঁদের আত্মাভিমান জাঁগরিত 

হয়ঃ তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাঁয় ও তাহাদের অস্থুরের ন্যায় বিকৃত 

আকার ও দৃষ্টি হয়, কাঁরণ সার্ধভৌম নিয়ম এই যে, জীবের মনোভাব 
চাক্ষুষ আলোকে ব্যাপ্ত হইয়া নয়ন রশ্মির বোগে বহিরাগত হয় 

সুতরাং তাহার মুখমণ্ডল ও দৃষ্টি তাহার মনোভাবান্থপাঁরে বিকার 
প্রাপ্ত হয়। ব্যাসিদেবের কল্পিত শ্রীবুন্দধাবনের গোঁপীগণ এই সার্বভৌম 

নিয়মের অন্তর্গত । তবে বিশেষত্ব এই যে একান্ত দাস্যপ্রার্থী গোপী- 
গণের মধ্যে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণমাত্রায় কৃপা পাঁন নাই বটে, 

কিন্ত তজ্জন্য তাহার! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরঞ্চ বিনীত- 
ভাবে তাহারা তাহাদের ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়াই রাঁখিয়াছিলেন, 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নয়ন বিক্ষেপের ভাব কোঁন কালেই অস্থুর- 

গণের ন্যার বিকৃতপ্রাপ্ত হর নাই । ইহা! তাহাদের বহুজন্ম সাধনার ফল। 

প্রকৃত পক্ষে সমগ্র গোগীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত অধিক পরিমাণে 

আঁকাঁজ্ফাশূন্য মনোনিরোধ দৃষ্টি ও ভজন! ছিল যে সর্ধশক্তিমান হইয়াও 

শ্রীকৃষ্ণের, গোগীগণের সেই ভজনার (৮) ও মনোনিরোধ শুভদৃষ্টির 

তিনি উপযুক্ত পুরঞ্ষাঁর বা গ্রতিদাঁন দিতেন্পারিবেন কি না! বা তাহাদের 

খণ পরিশোধ করিতে পারিবেন কি না সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ 
পপ শপ পাস ৮১০-22৭ 

॥ (৮) শ্ঠাম শ্যাম বলি শ্তাম নাম জপই বা সি ক ছু এ 8 

ছাঁর তন্ন করিব বিনাশ । 5883 ললিত ক ্ রি 

টে তন বৃ ১৯ 5 প্ 
৮. বাধিত হি, 

শিপ না: টি 

* ৬18 

স্ 
কটা 

১ কু 075332 

৯৮৯০ িব্ঞা আসল 



৩৬ শ্রীকৃষ্ণ চিন্ত। 

জন্মিয়াছিল (৯)। ব্যাস কক্সিত শ্রীবৃন্দাবনের চন্ত্রাবলী প্রভৃতি 

অষ্টমুখ্যা গোঁপী, শ্রীবৃন্দা ও মথুরাঁর রুঝ্সিণী (১০) যে শ্রীভগবানের কোন 
কোন বিশেষ শক্তির কল্পিত নামাস্তর তাহা আমরা অব্গত নহি। 

শ্রীমস্ভাগবত মহাগ্রন্থ অতি ছুর্বোধ্য। প্রীকুষ্ণদৈপায়ন তাঁহার বেদাত্ত 

দর্শনে ব্যবহৃত, ব্রন্মের উপাধি বোধক শব্দগুলি শ্রীকঞ্চলীল! ব্যাখ্য।- 

কালে কি কি কান্সনিক নাম দিয়াছেন তাহ! আমরা অনেক স্থলে 

বুঝিতে পারি না। তবে কথিত আছে, শ্রীভগবানের, শ্রী-ভূ-লীলা 
এই তিন মহাঁশক্তির মধ্যে মাঁয়াশক্তি শ্রীবৃন্দা নামে অভিহিত । শ্রীবৃন্দা- 

গোঁপীই শ্রীরাধিকাঁর পরম প্রিয়সখী । আর শ্রীরাধিকাঁরত কথাই 

নাই-তিনি আগমা ; তবে স্ষপ্টিকাঁলে ত্রিভ্বনস্থিত যাঁবতীয় সৌন্দর্য্য 

(৯ ন পারয়েইহং নিরবদ্য সংযুজাং সংযুজাঁং। মা 

. স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাঁপিবঃ ॥ 
যামা ভজন্ হর্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ 

সংবৃশ্চ তছঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ 
২২। ছ্াত্রিশ অধ্যায় দশম স্ন্ধঃ | 

শ্রীমস্তাগবতম্। 

(১০) মধুরার রুক্মিণী শ্রীরাঁধার অংশ বিশেষ । 
যথা “রুত্সিণ্যাগ্যাঃ স্িয়ে যাস্ত তাঃ রাধাঁংশা ন সংশয় । 

শ্রীরুষ্যাঁমজ্। 

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে *ভগবন্ূর্ভেরিব বুন্দাবনভূমি” 
গোপালতাপণি উপনিষদে লিখিত আছে যে মথুরাঁও 
শ্রীবৃন্দাবনের স্তায় ব্রহ্মপুর-- 



শ্রীকৃষ্ণের ভ্রীরাধাকে ঈক্ষণ ৩৭ 

রাশির একমাত্র আধার হইয়াঁও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদাঁধুক্তা থাকিয়া 

অপরাপর উত্তমা গোঁপীগণকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বব্রক্মাণ্ড সুশৃঙ্খলে 
চালাইতেছেন ও মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন । তাহার শ্রীকৃষ্ণের 

প্রতি দৃষ্টি স্শলনের ইতর বিশেষ নাই। তিনি সমভাবে তাহার 
হৃদয়ের দেবতাকে ভরপুর নয়নে অমল-কমল-দল অনিমেষলোঁচনে 

নিরীক্ষণ করিয়াতাহাঁর জগৎ পালনের উৎসাহ বদ্ধন (১১) করিতে- 

ছেন। কতকাল যাঁবৎ তিনি তাহার হৃদয়ের মণিকে--প্রেমের পুতুলকে 

অনিমেষলোঁচনে দৃষ্টি করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন, তাহার 
ইয়ত্তা নাই । তবে আমাদের মনে হয় কোটিকল্প শতৈরপি কাল হইতে 
ও পধ্যন্ত তাহার অনিমেষ দৃষ্টি চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে । যখন 

শ্রীরাঁধার এই অনিমেষ দৃষ্টির শৈথিল্য হইবে; তখন শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিও শিথিল 
হইয়া পড়িবে, আঁর তখন উভয়েই অধীর হইয়া পড়িবেন__সমস্ত বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ড কম্পান্বিত হইয়া পড়িবে_ স্ষ্টিলোৌপের চিহ্ন সকল দেখ! দিবে । 
আমাদের বুঝিবাঁর শক্তি নাই, কিন্ত আমাদের মনে হয়, পুর্বোক্ত 

গুঢ় তত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভিপ্রায়ে, শ্রীরাধিকাঁর শ্রীরুষ্ণের 
প্রতি ও শ্রীকষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি অদ্ভুত নয়ন বিক্ষেপের কথ। 
গ্রীভাগবতে ও অপরাপর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে! শ্রীরুষ্ণায় 
নমঃ ।-__ পু 

(১১) ছু পলাচন ভরি যো হরি হেরই। 
তছপায়ে মুঝু পরিণাম ॥ 

চণ্তীদাস কহে রাধার গঞ্জনা । 

স্ধাসম কাছ মানে ॥ 



উ্ীক্রুম্মেওল অসুর 

রাঁসলীল! শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আঁকাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াঁছি 
যে, স্বয়ং লচ্চিদানন্দবিগ্রহ গব্বিত দৈত্যগণে সর্মাচ্ছন্ন ভূরিভারে 
আক্রান্ত ধরণীর ভাঁর হরণোদেশে মীঁয়া-মন্ুয্যাকারে স্বেচ্ছায় দেহধারণ 

করিয়া! লীলা দেখাইয়াছিলেন। যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আদিকল্সে 
সপ্তুলোক স্থষ্টি করিবার ইচ্ছায় মহত্তত্ব প্রভৃতির দ্বারা! পুর্ণ বিরাট রূপ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যিনি পয়ে ব্রক্ষাদির রূপ ও প্রয়োজনানুসারে 

্য়স্ত,ব্ মন্স্তরাঁদিতে পৃশ্নিস্তপার ও অদিতি-কশ্যপের পুত্ররূপে ও 
পরে শ্রীরামচন্ত্রাদিরূপে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা দেখাইয়! ছিলেন তিনিই 
দ্বাপরের শেষভাগে বুষ্টিবংশে দেবকী বস্দেবের পুত্ররূপে দেহ ধারণ 

করেন। কেহ কেহ বলেন এ দেহে ভূতভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক 
ছিল না। উহা চৈতন্য আত্মা সংযুক্ত কাধ্যনিষ্পাদনোপযোগী ত্বক, 

নয়ন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, বুদ্ধি, মন, বাঁক, পাঁণিঃ পাদ প্রাণ, অপান? ব্যান 

ইত্যাদি সপ্তদশ বা উনবিংশতি ইন্দ্রিয় ও অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। এ 
প্রকার দেহে পঞ্চজ্ঞানেক্্িয়, বুদ্ধি, মন, পঞ্চগ্রাণ বা পঞ্চবাযু সংঘুক্ত 
থাঁকে। উহাতে মজ্জাঃ বসা, রুধির, অস্থিঃ পেষীঃ পাকস্থলী আদি 
স্থল বস্তু থাকে না। সকল দেহীর জীবদ্দশার এ প্রকার হুক্ম শরীর 
দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, মরণের পরেও তাহার স্বত্ব যায় না। 

* উৎসব পত্রিকা, আবাঢ়ঃ ১৩৩৩ । 



শ্রীকষ্ঞের আকার টি ৩৯ 

এ প্রকার প্রচ্ছন্ন আকার বহির্নয়নের দ্রষ্টব্য নহে। উহা কেবলমাত্র 

অন্তর্নয়নে দেখিতে পাওয়া যায় । যোগাসনে বসিয়া মনকে বিশেষরূপে 

উন্নত করিতে পারিলে বা স্থল দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইরা যনকে জাগ্রাত 
করিতে পাঁরিলে এঁ প্রকার দেহের দর্শন লাভ হয় । হুক্পদর্শীরা এ 

প্রকার দেহ দেখিতে পাঁন। আবার সাত্বিক ভক্তগণের কর্মফল দানের 

জন্য প্রীরুষণ অবস্থা ও ক্ষেত্র বিশেষে তাহাদের দিব্য চক্ষুদান করেন ও 

তদবস্থায় তাঁহাকে বে ভক্ত যে প্রকাঁরে ভাবন! করেন অমূর্তিক হইলেও 

সহজেই তিনি তাহাঁকে তদাঁকাঁরে ব! সেই মুর্তিতে দেখা! দেন। সান্বিক 
ভক্তনা হইলেও তিনি তাহাঁকে তাহার করুণ। হইতে বঞ্চিত করেন না, 

কারণ তিনি? পাঁপীতাপীর আশ্রয়, তিনি দীনবন্ধ,) তিনি করুণাময়? 
তিনি আশ্রিতবৎসল ৷ তবে সুদুরাচারীগণের জদয়ে অনুতাপ হওয়া, 

প্রয়োজন । অন্ুতপগ্তগণের হুঃখিত হৃদয়ে, সজলনয়নে, যোড়করে, 

তাহার প্রপন্নতা ভিন্মা করা! আবশ্যক । 

মহাগ্রন্থ শ্রীমপ্ভাগবতে শ্ীকষ্চের আকার সম্বন্ধে কতিপর শ্লোকে (১) 

লিখিত আঁছে তিনি মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন ] এ গ্রন্থের 

১) দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতিবর্ধাণি : বৃষিভিঃ। টি 

যদুপূর্ধ্যাং সহাংবাৎসীৎ পত্যুঃকত্যভবন্ গ্রভোঃ ॥ 
১১/১।১০ম স্বন্কঃ শ্রীমগাগবতম্ 

অন্ুগ্রহায় ভক্তানাং মানুবং দেহমাশ্রিতঃ | 

৩৭1৩৩1১০ম ক্বন্ধঃ। এ 

 অপ্যস্ত বিষ্পোর্শনুজত্বমীযুষো, ভারাবতারায় ভূবে। নিজেচ্ছয়া 
১০1৩৮১ৎম স্বন্ধ১। এ 



৪০ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

জনৈক টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী মহাশয় একটি শ্লোকের 

“মানুষং মন্ুষ্তাকারং পরমনুন্দরং দেহং প্রকটাকৃত্য সচ্চিনাঁনন্দ ঘনত্বেন 
তন্তত্বাৎ” এই অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমদিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এ 

শ্লোকের “পরমাআীনরাঁকৃতি” এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২) আবার 

শ্রীরুষ্ণের আঁকার সম্বন্ধে শ্রীমদ্তগবদ্গীতায় লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ 

তাহার দখা ও পরম ভক্ত পার্থকে বলিয়াছিলেন যে; বে ব্যক্তি, তাহাঁকে 

মাঁছুষ দেহধাঁরী বলিয়! জ্ঞাত আঁছে সে মূঢ়। (৩) 

বেদ বিভাঁগকর্তী শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া 

তীহাঁর কৃত বেদের উত্তর মীমাংসাঁয় জীবই ব্রহ্ম এই মত প্রতিপাঁদন 
করেন, আবাঁর দেবধি নারদের উপদেশানুপারে বা তাহার মন্ত্রে দীক্ষিত 

হইয়া ভক্তিমাঁগঁ অবলম্বন করিয়! তাহার শ্রীমভীগবত গ্রন্থে শ্রীকষ্রূপী 

পরমব্রক্দ আত্মভাঁব, আত্মশক্তি গোঁপন করিয়া! আশ্রমশ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমে 

মনুষ্যোচিত নাঁনাকর্ম্ন করিয়াছিলেন ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

শ্রীমস্ভাবগবতে লিখিত শ্রীকষ্জের বসুদেব পত্রী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম 

প্রসঙ্গিকী কথা,তীহার বাল্য, পৌগও্ড, কিশোর যৌবনাদি সময়ের সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপ যেমন স্ংসারাশ্রমের তৎকাঁলিক মন্ব্যোচিতঃ তেম তেমনি 
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(৩) অবজানাস্তি মাঁং মুঢ়া মান্ধুষীং তন্মাশ্রিতম্। গীতা নবম 
অধ্যায় ১৯ শ্লৌক। 
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অচিন্তনীয় অনাদির্বাদি গোঁবিন্দোচিত। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ডও 
কৈশোরাবস্থায় শ্রীগোঁকুলে ও শ্রীবৃন্দাবনে নন্দষশোঁদালয়ে ব্রজরাঁজের 
স্বভূক্ত শেষ চর্ষিত তাশ্বুল আনন্দে ভক্ষণ গোপবালকগণের সহিত 
মানস গঙ্গীতীর্থে ও যমুনাতীরাদিতে বেণু, শুর্গ ও বসতারণ বেত্র সহ 
গোঁচারণ ও গোঁচারণকালে শ্রীদামাদি বযন্তগণের সহিত মলযুদ্ধ ক্রীড়া, 
তাহার কলবাক্য দ্বারা শুকপক্ষীর ও কোকিলের শব্ধ অনুকরণ, তাহার 

মঘুরগণের অভিমুখী হইয়া! তদনুরূপ নৃত্য, তাহার ব্যাস্রের ভ্তায় 

গর্জনের দ্বারা হরিণগণকে ভয়প্রদর্শন, তাহার ধন্ুর্ষঙ্ঞ দর্শনস্ছলে 

রাঁজধানী মথুরানগরে গমনপুর্ব্বক রথমধ্যে যাঁদবগণের ও তাহার আজন্ম- 
শত্রু ভোঁজরাজ মাতুল কংশের ও তাহার অন্জগণের নিধন, তাহার 

ষথাঁকাঁলে উপনয়ন সংস্কার লাঁভ করিয়া দ্বিজত্বপ্রাপ্তি-পূর্বক যছকুলের 
আচাঁধ্য গর্গধধষির নিকট হইতে গায়ত্র ব্রতগ্রহণ, তাহার আত্মঙ্ঞান 

জন্ত সান্দীপণি গুরুর নিকট যড়ঙ্গ উপনিষদ্+ ধনুর্ধেদ, আব্বীক্ষিকী 

ষড়বিধ রাজনীতি বিছ্তাশিক্ষা,তাহাঁর মথুরার সিংহাসনে আরোঁহণঃতাঁৎ- 
কালীন প্রথানুসারে রাজকন্তাগণের সহিত বিবাহ পরে বিদর্ভাধিপতি 

ভীম্মক রাঁজছুহিতা৷ ুক্মিণীকে হরণ ও বিবাহ, তাহার মাতুলাঁনি অস্তিও 
প্রাপ্তির পিতা রাজ! জরাসন্ধের দ্বারা মধুর! অবরোধকালে ত্রয়োবিংশতি 
অক্ষৌহিণী সৈন্তের নিপাত, তাহার বাঁজা কালযবন ও জরাসন্ধের 
পরাঁভব, তাঁহার শক্র হস্ত হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে 

সমুদ্র গর্ভে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশালপুরী ও হূর্গ নির্মাণ, তাহার 
পাপিষ্ঠ রাঁজ! হুর্যোধনাদি পুত্রগণের প্রতি একাস্ত আসক্ত বুদ্ধি এবং 

পরমধাম্মিক. যুধিষ্টিরাদি ভ্রাতিপুত্রগণের প্রতি বিষমবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের 
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ধ্বংসের জন্ত কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরে স্বয়ং অঙ্ভুনের রথে সুদর্শনাঁদি অন্রশস্ে 
সজ্জিত হইয়! ও পাঁঞ্জন্ত শঙ্খ ধারণ করিয়া সারথ্য গ্রহণ ও মন্ত্রদান 
সকল কর্ম্মই দেশকাঁলোচিত এবং মন্থষ্যোচিত । আবার শৈশবে পুতনা, 

অঘ, অরিষ্ট, বক, প্রলম্ব, ধনুক, তৃণাবর্ত আদি দৈত্যগণের অনায়াসে 

বিনাশ, দাবানল উপশমন, সন্তাহকাঁল গোবর্ধন পর্বত উর্ধে ধারণ 

করত জলগ্লাবন হইতে ব্রজস্থ মনুষ্য পশ্ড পক্ষা্দি প্রাণিগণের গ্রাণরক্ষা; 

যমুনা পুলিনে গোচারণকাঁলে মধ্যাঙ্ে আহার সময়ে মণ্ডলাকারে 

বেষ্টিত গোপবালকগণকে একত্রে সমভাবে আত্মঅবয়ব প্রদর্শন 

(৪) নবম বর্ষ বযক্রম কালে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিকাশ 
জনক রাসমগুলীতে অদ্ভুত বিহাঁরকালে হুলাদিনী শক্তির শিরোমণি 
স্বরূপা,  এশ্বর্যজ্ঞানমিশ্র সফল-জন্মা মহাঁভাঁবাস্বিকা ভক্তিসিদ্ধা 
ভগবত প্রেয়সী ব্রজবাসিনী গোঁপবধূগণের প্রত্যেকের সহিত একত্রে 
সমভাবে ভূজঘ্য়ের দ্বারা ক আলিঙ্গন, রমণ ও প্রীতিদাঁন, বা মথুরা 
যাত্রাকালে রথে সমাসীন থাকিয়া ভক্ত শ্রেষ্ট গান্দিনীতনয় অক্রুরকে 

তীহার মাধ্যাঁহ্নিক অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া সম্পাদন কালে যমুন! হ্রদে আবির্ভাব 
ও আত্মরূপ দর্শন, গুরু সান্দীপণির মৃত পুত্রকে যমরাজ্য হইতে 
আনয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণ! স্বরূপ তীহার মৃত পুত্রকে জীবন্ত করিয়! 
দান, এবং কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরের পূর্ববাহ্নে কাঁরুণ্য বশংবদ হইয়া! শরাসন 
পরিত্যাগী একাস্ত ভক্ত সহোদর কল্প বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুনের হৃদয় দৌর্বল্য 
ছুরীকৃত করিবার মানসে তাহাকে দিব্যচচ্ষ্দান ও তাঁহার হৃষীকেশ 

0৪) সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ধতোক্ষি শিরোমুখং | ূ 

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
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রূপদর্শনঃ এই. সকলই তীহাঁর অদ্ভূত ব্রঙ্গাখ্যচিদঘনমূর্তি ধারণের 
পয়িচায়ক | 

আমর! উপরে লিখিয়াছি যে শ্রীকক্দ্বৈপাঁয়ন প্রথমে জ্ঞানমার্গ 

অবলম্বন করির1 বেদের উত্তরমীমাংসায় জীবই ব্রহ্ম এই মত প্রতিপন্ন 

করিয়! পরে দেবষি নারদের পরামর্শানুসাঁরে বা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, 

ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিরা শ্রীমপ্তাগবত, গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভূত লীলার 
কীর্ভন করিয়াছেন। গ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অতি কঠিন ও 

ছবৌধ্য। উহা যোগিশ্রে্ঠ মহাঁদেবঃ ভক্ত চুড়ামণি নারদ এবং পরম- 
জ্ঞানী কপিল মীত্র সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিয়া ছিলেন ] 

কথিত আছে যে শুদ্ধবুদ্ধি মহা তা পরীক্ষিৎ পধ্যন্ত এ গ্রন্থে লিখিত 

শ্রীকষ্চলীল! তত্ব সম্যক বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাহাকে সন্দিগ্ধ- 

চিত্তে স্থানে স্থানে শ্রীকষ্ণলীল! বিশারদ মুনিবর শুকদেবকে এ লীলার 

অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল । সুতরাং এ মহাগ্রন্থের কোন 

বিষয় অবলম্বনে আঁমাঁদের মতামত প্রকাঁশ করা বাতুলতাঁর পরিচয় 

দেওয়া মাত্র । তবে শ্রীকষ্চের শরণাগত হইয়া এ গ্রন্থে লিখিত কোন 

কোন বিষয়ের যথা জ্ঞানে চচ্চণ মাত্র করিলে বোঁধ হয় সহত্র অপরাধ 
মার্জনীয়। এই বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণের আকার সম্বন্ধে মনের ধাঁরণা এই 

প্রবন্ধে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি মাত্র । 

_. *আমাঁদের মনে হয় জীব ব্রহ্মবাঁদী শ্রীকষ্ণদৈপায়ন সণ শ্রীকৃষণ- 

বতারের লীল! কীর্তন করিতে যাইবা! স্বীয় “জীবই ব্রহ্ম” এই মতের 
সহিত অদ্তুতরূপে সামগ্রস্ত রাখিয়াছেন। বাস্তবিক জীবে যদি অল্লাবিক 

রঙ্গ শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তি পর্য)স্ত হইত না। 
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তবে জীবে ব্রহ্মশক্তির অল্লাধিক তারতম্য আছে । একটি ক্ষুদ্র কীটের 

সহিত মানব শক্তির তুলনায় যে অল্পাধিক তারতম্য আছে তাহা 

প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ব্রহ্ধাণ্ডে কোন কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়ঃ কোঁন 

কোন পদার্থ চর্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ হয় না । দেবতাঁগণকে সাধারণ শক্তি 

বিশিষ্ট মানবগণ দেখিতে পান না। মানব স্থষ্টিতেই ভগবাঁন তাহার 

অনন্ত শক্তি নিয়োগ করেন নাই । মানবের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ 

জীব ব্রহ্মাণ্ডে আছে। ব্রহ্ষাণ্ডের স্তরে স্তরে ভূঃ ভূব, স্ব, মহঃ। জন) 

তপ ও সত্য লোকাঁদিতে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম, দেবতাগণে যে ব্যাপ্ত 

তাহাতে সন্দেহ নাই৷ সত্বগুণের প্রাধান্ত হেতু তাহাঁদের শক্তি ও গুণ 

এ জগতের মানবগণের শক্তি ও গুণ অপেক্ষা অনেক অধিক । শ্রীকৃষ্ণ 

দ্ৈপাঁয়নকে তাহার বেদান্ত দর্শনে লিখিত মতের সহিত সীমঙ্স্য 
রাখিতে যাইয়া তাহাকে কদাঁচিৎ তাহার শ্রীকঞ্চকে সাধারণ 

মানবের ন্তাঁয় সাঁজাইতে বা দেখাইতে হইয়াছিল, কদাচিৎ তাহাকে 
অদ্ভূত গুণ ও শক্তি বিশিই “গোদিজস্ুরার্তিংরাঁবতার-বিশ্বেশ 
বিশ্বাত্মন” রূপে সাজাইতে ও দেখাইতে হইয়াছিল । যে কৃষ্ণ সাঁধারণ 
গৃহস্থ বালকের ন্তাঁয়, শৈশবে পিতৃতুক্ত শেষ চর্বি তাশ্বুল মুখে দিয়া 
আনন্দে নৃত্য করিতেন,যে কৃষ্ণ,বুন্দাবনের ও গোকুলের মাঠে বৎসতারণ 

বেত্র সহ গোচাঁরণে দিনাতিপাতি করিতেন, যে কৃষ্ণ বয়স্তগণের 
সহিত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া ও বহুবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন, যে "কৃষ্ণ 
দেশকাঁলোচিত রীতি ও ব্যবহারান্ুদারে আচাঁধ্যের নিকট গায়ত্র 

ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ গুরু সন্নিধানে যড়ুঙ্গ উপনিষদ্ ধনুর 

ও রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, যে ক্বষ্ প্রতিহিংসা বশে যাদবগণের 



শীকৃষ্ণের আকার ৪৫ 

চিরশক্তু ভোঁজরাঁজ কংশের বংশ নিপাঁত করিয়াছিলেন, বে কৃষ্ণ রাজা 

কাঁলযবন ও মগধ রাজের হ্ত হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিবার 

মাঁনসে সমুদ্রগর্ভে দ্বারকা নগরীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশালপুরী ও 

হুর্গ নিষ্মীণ করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মহাঁসমরে অর্জুনের রথে 
পারথির কষ! কৌশলে ধাঁরণ করিরা! রথ চালাইয়াছিলেন এবং ক্রোঁধান্ধ 
হইয়া অসুরের স্াঁয় সুদর্শন চক্র ধারণ করতঃ সর্বগুণসম্পন্ন ভীম্মদেবের 
বধের জন্ঠ উদ্যত হইর়াঁছিলেন, সেই কৃষ্চই শৈশবে অমানুষিক শক্তি 

দেখাইয়। গোবদ্ধন গিরি সপ্তাহ-কাঁল উদ্ধে ধারণ করিয়াঁছিলেনঃ 

বুন্দাবনের মাঠে গোঁচাঁরণ করিতে করিতে মধ্যাহ্ন আহার কালে 

মগ্ডলাকাঁরে বেষ্টিত বহুবয়স্ত গোঁপবালকগণকে তীাহাঁর বহুবাহ্রুপ 

পাঁদম্ বহুদর যুক্ত দিব্য আঁকার দেখাইয়া বহু দৈত্য 
দানবকে নিমেষের মধ্যে সংহাঁর করিয়াছিলেন, নবম বর্ষে 

রাসমগুলীতে সহজ সহত্র গোঁপীগণের সহিত একত্রে আলিঙ্গন ও রম্ণ 

করিয়াছিলেন, গুরু সান্দীপণির মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়া গুরু 
দক্ষিণ দিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরে অজ্ঞুনকে নাস্তংনমধ্যং 

নআদিং সর্ধব্যাপী দেবাঁদি দেবের রূপ দেখাইয়াছিলেন। অপরদিকে 
সগুণ ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি বুঝাইতে হইলে ছুইটি বিপরীত (৫) 

(৫) “1১০7৩ ঠ1793:615 9) 1712,101088625101) 017919 19 ৪, 00019 
891060% ০1 ১9 009 10100 8100 116. 20 0106 20156788০01 8105 
10০9. 110 9, 00150158 19001) 851960%9 27009 109 10959206 5 01১80 
278 110891)6191019 2100. 61090 95017 তা1)91:9 11) 159 07920 2100 
9209%]] 01819 19 01১9 9:০01)16১ 8,510906 ০ 0109 07085 009217105 
116 2700. 10)11)0-+ 

11175100586 0: 01091091105 ৬ 1561581)91)09, 



৪৬ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

গুণীব্ন্বী বন্তর সহিত তুলনা করিতে হয়। সেই জন্য শ্রীকৃষ্চরূপী 

সগুণ ব্রন্মের রূপ ও গুণ কীর্তন করিতে হইলে সেই শ্রীকষ্তকে কখন 

সাধারণ মানব ও কথন সর্বব্যাপী ঘর্ধশক্তি সম্পন্ন পুরুধ রূপে দেখাইতে 

হইয়াছিল, অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের আঁলোঁক দাতা হইলেও তীহাকে কৃষ্ণ বর্ণে 

(৬) রঞ্জিত করিতে হইয়াছিল । 

আমর! এই প্রবন্ধে শ্রীকৃঞ্চের আঁকার সম্বন্ধে যংকিঞ্িৎ আলেচনা 

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের মনে হয় পুর্বে বর্ণিত শ্রীকষ্ণের 
রূপ বিশ্ব ব্রহ্মাগুময় ব্যাপ্ত । একটা কীটের আকাঁর, একটী পতঙ্গের 

আঁকার; একটী গো! হরিণাদি পশুর আঁকার, একটা দরিদ্র মনুষ্যের 

আকার, একটা সসাঁগরা সদ্বীপের অধীশ্বরের আঁকার, একটী বৈরাগীর 

আকার, একটী মহ্র্ষির আঁকার, একটী দেবর্ষির আঁকার সকলই 
শ্রীকৃষ্ণের আকার মাত্র । একই শ্রুকৃষ্জ বহুরূপে ব্যাপ্ত । সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যু্ম 
ও অনিক্রদ্ধ এই তিন মূর্তি ও শ্রীরুষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। গ্রন্থ 
রজঃ প্রধান, অনিরুদ্ধ সত্ব প্রধান, এবং সঙ্কর্ষণ তম? গ্রধাঁন। এই ই তিন 

রূপ একত্র হইয়! শ্রীকৃষ্ণেব চতুব্ঠ তত্ব স্্ট হইয়াছে । সাধক ও 

(৬) বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যে বস্ত সর্ব প্রকারের আলোঁক 
গ্রাস করে তাহাই কুষ্ণ বর্ণে প্রকাঁশ পায় । এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানু- 

সারেই বোধ হয় মহধি বেদব্যাস, দ্বাপরের অবতার তাহার শ্রীকুষ্জকে 
কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলেন। শ্রীকুষ্ণচ দেহে সকল বণই-_বিশ্ব 
ব্রঙ্গাণ্ডের ফন্তুকি্চ__সমস্তই লুপ্ত আছে। 

ছাঁন্দোগ্যোপনিষদে কুষ্টরূপ অন্নেররূপ বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 

যথা-_-“যতকষং তদনস্য” 



শ্রীকৃষ্ণের আকার ৪৭ 

ভক্তগণ ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিনিতে পাঁরেন। হৃদয়ে তন্ময়তা 

জন্মাইলে ভেদ মোহের অপগম হয় । 

গ্রীকফ্ের আকার সম্বন্ধে কয়েকটা শ্লোক 2 

(ক) 

(খন) 

(গ) 

(ঘ) 

(উ) 

(চ) 

কৃতবাঁন্ কিল কর্্াণি সহরাঁমেণ কেশবঃ। 

অতি মর্ত্যানি ভগবান গু কপট মানুষঃ ॥ 

২০।১।১ম স্কন্ধঃ শ্রীমদ্তাগবতম 

ও নমো! ভগবতে তুভ্যং বাস্থদেবায় ধীমহি | 

প্রহ্য়ায়ানিরুদ্বায় নমঃ সঙ্কর্ষণীর চ। ৩৭ 

ইতি মূর্ভ্যভিধানেন মন্ত্র মুক্টিমমুর্তিকম্। 
বজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগব্র্শনঃ পুমাঁন্ ॥ ৩৮ 

৫ অ। ১মস্বন্ধঃ এ 

প্রীবংসলক্মং গলশোঁভিকৌস্তভং পীতাস্বরং সান্দর 
পয়োদ সৌভগম্ ১০।৩1১০ম স্কন্ধঃ এ 

নীল কুস্তলৈর্বনরুহাঁননং বিভ্রদাবৃতম্ ধনরজস্বলং | 

১২৩১1১০ম স্বন্ধঃ এ | 

সুনসং সুম্মিতেক্ষণম্ ৷ ১৯1৪৬১০ম স্বন্ধঃ 

দর্শনীয়তমং শ্যাঁমং পীত কৌশের বাঁসসম্ ॥ 

শ্রীবৎস বক্ষসং জাঁজৎ কৌস্তভামুক্ত কন্ধরম্। 
পৃথুদীর্ঘ চতুর্ববাহুং নব কঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥ 
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ সুকপোঁলং শুচিশ্রিতম্। 

সুখাঁর বিন্দং বিভ্রাণং ক্ষ,রন্মকর কুগুলম্॥ ৩1৫১০ 

্বন্ধঃ এ 



৪৮ গ্রীকৃ্ণ চিন্ত 

মহর্ষি বেদব্যাস তাহার শ্রীমস্ভাগবতের স্থানে স্থানে উপরে উদ্ধত 

শ্লোক গুলিতে যে শ্রীকৃষ্ণের আকার এক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, 

তাহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে সেই শ্রীকুষ্ণকেই নিয়ে উদ্ধত শ্লোক 
স্বতন্ত্র রূপে বর্ণন1 করিয়াছেন । 

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ 

লোঁকান সমগ্রান্ বদনৈজ্ঞলড়িঃ | 

তেজোভিরাপৃষ্য জগৎ সমগ্রং 

ভাঁসন্ত বোগ্রাঃ প্রতপত্তি বিষ্ণো । ৩০।১১ অধ্যাঁয়। 

এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বস্ত সকলের শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে নিরন্তর বেষ্ঠন 
যেমন রাঁসলীল! ও আকাশাদি সর্বত্র ব্যাপ্ত বঙ্কার ধবনি যেখন শ্রীকৃষ্ণের 

ব1শরির শব্দ, তেমনি এই ব্রহ্মাপ্ডের ভূতভৌতিক পদার্থ সকল যে 
কোন আঁকার ধরেণ করে, দকলই শ্রীকৃষ্ণের আকার বা মুক্তি। (৭) 
ভক্তের প্রেমের তারতম্যান্থসারে শ্রীকৃষ্ণের আকারের স্ফ্রণ হয়। 

তিনিজ্ঞানী ও কম্মী পার্থকে নীলকুত্তলৈর্বনরুহাননং, দর্শনীয়তমংঃ 

শ্যামং ইত্যাদি নটবর শ্রীকৃঞ্ণরূপে হয়ত প্রকাঁশ্তে দেখা দেন নাই। 

আমাদের মনে হয়, সফলজন্ম গোঁপবালকগণকে মহাভাবাত্বিকা ভক্তি 
সিদ্ধ! শ্রীবৃন্দাবনের গোঁপবধুগণকে বা এ জগতের সরলা, শ্রদ্ধধানঃ বা 
ভক্তিপুর্ণ] সর্বকামনিবেদিতগ্রাণা নারীগণকে তিনি প্রেম ভরে 

তাহাদিগকে সুন্দর আকারে নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকেই মনোহর, 

(৭) যে! মাং পণ্ঠতি সর্বত্র সর্বঞ্চময়ি পশ্ততি | 

তন্তাহং ন প্রণশ্তামি সচ মেন প্রণগ্ততি। 

৬ষ্ঠ অঃ গীতা । 



গ্ীকষ্ণের আকার ৪৯. 

নটবর মূর্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। যাহাই হউক আমাদের আরও 

যনে হয়, পুণ্যশ্লোক দেবকী- বন্থদেব, যশোদা__নন্দরাজ, শ্রীদামাদি 

অনুগত বয়স্য সরলপ্রকৃতি। গর্ব শূন্য, অসংশয়চিত্ত, গোপবালকগণ, 

ভক্তপ্রধাঁনা, আত্মহারা, শ্রীবৃন্দাবনের গোঁপীগণ বা চিত্তস্থৈধ্যপ্রার্থী 

ইক্ষকুবংশীয় ক্ষত্রিয় মুচকুন্দ ভক্তত্রেষ্ঠ, কল্যাণকৃৎ শ্রীঅক্রুর (৮) 

অচলাশ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রীনারদাঁদি (৯) খধিগণ, শ্তামং, পীতকৌশেয় 

বাঁসসম, ( ১০ ) স্থুনসং স্থশ্মিত লক্ষণম্, আনন্দৈকরস মুর্তি, দর্শনীয়তম 

ইত্যাদিরূপে বর্ণিত যে আকার বিশিষ্ট শ্রীরুঞ্চকে দর্শন করিয়। তাহার 

চরণতলে ভক্তিভরে আত্মাহুতি দিয়! আত্মহারা হইয়াঁছিলেন, সেই- 

রূপই, সেই আঁকাঁরই ভক্তের চক্ষে তাহার প্রকৃত আকার বলিয়া মনে 

হয়। নিতান্ত পক্ষে সেই মনোমুগ্ধকর আকারে তীহাঁকে দেখিতে 

পাইলে কম্পান্বিত হইতে হয় না বরঞ্চ বড়ই স্বখান্ছভব হয়-_ আনন্দে" 

আঁত্ীহারা হইতে হয়। তিনি যে তীহাঁর অদ্াঙ্গী শ্রীরাঁধার সহিত 

(৮) অক্রুর উচাঁচ--"অহস্ত নারায়ণ দাঁস দাস-দাঁসস্য দাসস্য চ 

দাস দাঁসঃ |” 

(৯) নারদ--“জন্মাস্তর সহজ্রেষুতপোধ্যাঁন সমাধিভিঃ | 

নরাঁণাং ক্ষীণপাঁপানাং কষে ভক্তি প্রজীয়তে ॥ 

(১০) ভীম্মদেব রণক্ষেত্রে গ্রীকৃষ্তকে সারথিরূপে দর্শন করিয়া 

অনেকটা মুগ্ধ হুইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেহত্যাগ কালেই তাহার 

সনু সেই শ্রীরুষ্ণকে উজ্জ্বল পীতবসনধারী ( লস পীতপটে ) শঙ্খ- 

চক্রগদাপন্প শোভিত চতুহূ'জ মুত্তিতে তৃষ্ণাশুন্ত হৃদয়ে দেখিয়া তাহার 

আশ্রয় লইয়াছিলেন। | 



স্দাধুক্ত তাহা আমরা! পূর্ব্রে পুর্বে বলিয়াছি। দেবর্ধি নারদের মন্ত্রে 
ন্বীক্ষিত হইয়া শ্রীরুষ্ঘৈপায়ন বেদব্যাস জগৎ ব্রহ্গাণ্ডের সকল 

সম্প্রদায়ের মানবের হৃদয়ে নারায়ণের বা আদিত্রইার প্রতি এঁকাস্তিক 
ভক্তির ও (প্রমের আোঁত বৃদ্ধি করাইবার মাঁনসে তাহার শ্রীমস্ভাগবৎ 

গ্রন্থের সর্ধত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই মনোমুগ্ধকর রূপের কীর্তন 
করিয়! ব্রিভুবনের চক্ষে ধন্য হইয়াছেন। অধিকস্ত যাহাতে এই পুণ্য 

- ক্ষেত্রের প্রত্যেক পিতা শ্রীবন্থদেবের ও শ্রীনন্দের স্তাঁয় ফলাকাজ্ঞা 
রহিত হইয়। আপনাঁপন সন্তান সন্ততিকে বিষণ প্রেরিত মনে করিয়। 

_ বাৎসল্য ভাবের চরম দৃষ্টাত্ত দেখাইতে পারেন, যাহাতে প্রত্যেক 
বয়প্য প্রত্যুপকারের আশা ত্যাগ করিয়া আপন বয়স্যের হৃদয়ে সখা 

 ভাবাত্মক প্রেম প্রকটিত করিতে পারেন, যাহাতে প্রত্যেক নারী 

আপন পতির সহিত সদাধুক্তা থাঁকিয়া এই সংদার সমুদ্রের 
তরঙ্গে ভাসিতে ভীসিতে তাহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতে শিক্ষা 

করেন, ও গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত৷ জগতে প্রতিপন্ন করিতে পারেন সেই 

অভিগ্রায়ে, এবং প্রত্যেক মানব হৃদয়ে যাহাতে দয়! মমতা; ন্নেহঃ 

 বাৎসল্য, প্রেম, নারায়ণে একাসন্তিক ভক্তি প্রভৃতির সঞ্চার ও বিস্তার 
.. হয়, এবং সর্বশেষে যাহাতে ছুষ়্্োধনাদির স্তাঁয় অভক্ত ও অত্যাঁচাৰি- 

গণের দমন ও সংশোধন হয় এরং যুধিষ্টিরাদির ন্যায় ভক্ত ও শিষ্টগণের 
পালন হয়, শ্রীরু্ লীল। বীর্ভনে মহর্ষি বাঁদরায়ণের ও দেবর্ষি নারদের 

. তাহাঁও একটি শ্বতত্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের আরও মনে হয় যদি 
“ প্রত্যেক. নর নারী আত্মদেহে সর্বশক্তিমান প্রকৃতি-পুরুষ বা শিব-শক্তি 
- বা শ্রীরাম সীতা, শ্রীরাধাকুষ্করূপে বাদ ও বিরাজ করিতেছেন, ইহা! 



শ্রীকৃষ্ণের আকার ৫১ 

বিবেচনা করিয়া সংসাবাশ্রমে নিমেষের জন্য যাহাঁতে পাপাসক্ত না 
হন ও আত্মদেহেস্থিত সেই শিবশক্তির সেই প্রীরামদীতার, সেই 
শ্রীরাধাকঞ্চের পরিতোষণার্থে আচরিত সর্ধকর্ম্ম নিবেদন করিতে নিত্য 
চেষ্টা ও শিক্ষা করেন তাহা হইলে, তাহাদের কোন তীর্থ গমন 
করিতে হয় না এবং তাহারা এ জনমেই উদ্ধার হইতে পাঁরেন, বেদাস্ত-. 
প্রণেতা-জীবত্রহ্মবাদী শ্রীকৃষ্তছৈপায়ন তাহার শ্রীমভাগবতে এ 
সঙ্কেতও করিয়াছেন । ফলে জীব ব্রহ্গবাদিকে ও ভক্তিযোগ শিক্ষাদীতা। 
শ্রীকৃষ্ণ লীলা! কীর্তনকারীকে আমরা যে চক্ষেই দেখি না কেন, যে 
ভাবে ভাবি না কেন তিনি যে সমগ্র জগতের হিতাকাঁজ্জী,প্রশাস্তমনা) 
সর্বসম্মত ধর্মাপ্রচারক, তিনি যে যথার্থই “অভাল লোচনঃ শক্ত, 
ভগবান বাঁদরাঁয়ণ” তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । নমঃ বাহ্দেবায়ঃ। 
নমঃ ব্যাসদেবায়ঃ। 

লীত ৪ 
হরি! কোনটি তোমার আঁসল রূপ 

স্থধাই তোমারে? 
তোমার আঁসলরূপ, কেউ না জানে " 

ৃ আমার মনে এইত হয় । 

তোমায় যে ভক্ত যেরূপে দেখে, 

তার কাছেতে তাহাই রূপ! 
তুমি প্রহলাদের হরি, অর্জুনের সখা; 
আবার যশোঁদাঁর ননিচোর! 



৫২. শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

বৃন্দাবনের গোপীগণ, তোমায় দেখে আত্মহারা ! 

তোমার গলা ধরে নৃত্য করে, বশী শুনে পাগল হয়! 

আমি নয়ন মুদে যেরূপ ভাবি 

আমার তুমি তাহাই.হও । 

বাসন! হৃদয়ে পুষে, বারে বারে ইচ্ছা হয়, 
কবে আমি গোপী হয়ে তাদের মত পাগল হব ? 

নটবর রূপ দেখে চখে আত্মহারা সদ! হব ! 

“আমি” কথ মুখ থেকে ভুলে আর বলবে! নাকো । 



নিবেদন 

রাঁধানথ সীতাপতি পার্কতীর প্রাণ । 
অক্ষর অনাদি দেব পুরুষ পুরাণ ॥ 

চন্দ্রমা আদিত্য তুমি; ব্রহ্ম প্রজাপতি । 

বায়ু, শুক্র, জল, তুমি তেজোময় জ্যোতি ॥ 

যে দিকে ফিরাই আখি, তোমারেই হেরি। 
যত্বকিঞ্চ তাই তুমি, আহা! মরি মরি ॥ * 

ংসার সমুদ্রে ডুবে, যে যাতনা পাই'। 
কর্ম দোঁষে ভূগি আমি, কাঁরো দোষ নাই ॥ 
তোমার অনস্ত কৃপা? সদাঁভাঁবি মনে | 
নতুবা জন্মিব কেন; বিপ্রের সদনে ॥ ? 

'যে দেশে কপিল মুনি দেব পতঞ্জলি। 

তীর্থ ভূমি করেছেন, দিয়ে পদধুলি ॥ 



৫8 শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা 

যে দেশেতে ব্যাসদেব, ভাগবত রচি। 

প্রীকষ্ণের লীলা! গেয়ে, করেছেন শুচি ॥ 

ব্রহ্ম তত্ব বুঝাবাঁরে, বসি যোগাঁসনে । 

কবি গুরু ধন্ত হন, রামায়ণ গানে । 

যে ভারতে হরিগুণ শ্রবণ কীর্তন | 

বর্ণাশ্রম ধর্ম যথা, নিয়ত পালন ॥ 

আসক্তি বন্ধন যথ!, ছিন্ন ভিন্ন করি । 

কষ্ প্রেমে মত্ত থাকে; বহু নরনারী ॥ 

সেই দেশে জন্ম মম, তোমার কৃপায় । 
ভক্তের সহায় তুমি, ওহে দয়াময় ॥ 

তোমার অনন্ত কৃপা, সদা ভেবে মনে । 

নিবেদন করি আমি তোমার সদনে ॥ 

শেষ দিনে শেষ ক্ষণে, ধাতুগত প্রাণ । 

ষড়চক্র ভেদি উর্ধে, করিবে প্রয়াণ ॥ 

সেই কালে কৃপা করি ওহে বংশীধারী | 

দেখা দিও অকিঞ্চনে ভক্তের শ্রীহরি ॥ 
প্রার্থনা পুরিলে.মম সকল সংশয় । 

দুর হবে আরুহবে, সর্বপাপ ক্ষয় ॥ 

আসম্নাপ্ত 



“পুজনীয় গুরুদাস “সম্বন্ধে 

হস্ষিপ্ত অভিস্নত 

১। ডন্ট্রীজর দীীন্সে্প চত্ুদ্র জেন্ন : শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ 

রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত “পুজনীয় গুরুদাঁস” শীর্ষক পুস্তকখানি 
আস্ত পাঠ করিয়াছি । এই পুস্তক লিখিতে অনেক খড়-কুটোর দরকার 

হইয়াছে। কোনব্যক্তি গুকুদাঁস বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া! বহুকাল 
যাঁবৎ নোট সংগ্রহ না করিলে এই বই লিখিতে পাব্বিতেন না। জ্ঞানানন্দ 

বাবু এক্ষেত্রে বসোত্রলের কাঁজ করিয়াছেন । তিনি নিপুণকারিগরের মত 

ক্ুব্র ক্ষুদ্র বিষয় এরপ পুঙ্ান্থপুঙ্খ ভাবে এরূপ কৌতুহলোদ্দীপক ভাষায় 
লিখিয়! গিয়াঁছেন, যে গুরুদাঁস বাবুকে আঁমরা এই চরিত কর্থায় অতি 
সহজ ভাবে একান্ত আতীর ও অন্তরঙ্গের মত সাধারণ মন্ুষ্যোচিত গুণ 

বিশিষ্ট দেখিতে পাঁই। এরূপ চরিতকথা লেখা বড় শক্ত কাজ; 
যোগীন বাবু মাইকেল জীবনে, নগেন বাবু রামমোহন রায়ের ও চণ্ডীবাবু 
বিগ্ভাসীগরের জীবন চরিত্রে এত খুটি নাটি দিতে পারেন নাই । আমরা 

এই জীবনী খানি পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। + + 4৮ 



9/৩ 

২। নিক জ্ুদ্মততী ১ ১৩৩৯১ সাল। ১২ই অগ্রহায়ণ । 
আমর শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী (প্রণীত *পুজনীয় গুরুদাঁস” নামক 

সার ওরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত কথা পাইয়া ও পাঠ 
করিয়া পরম আনন্দ লাঁভ করিয়াছি। ইহাতে গুরুদাঁস বাবুর কর্ম্মবনুল 
জীবনের ইতিহাঁস সরল ও সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে । এই পুস্তকের 
মধ্যে গ্রন্থকার এত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন যে, সেজন্য তাহার রচনা 

কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাঁকিতে পারা যাঁয় ন।৷ + + আঁজ যখন 
আমরা পুরাতনের আদর করিতে শিখিতেছি-_আত্মস্থ হইবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছি, তখন গুরুদাঁস বাবুর চরিত কথ! পাঠে যে আমাদের উপকার 

হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাঁকিতে পাঁরে না |” 

৩। ভ্ঞীল্রতজর্ষ | সন ১১৩১, পৌষ £--“প্রাতঃশ্মরণীয় 

পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখাঁনি বিস্তত 

জীবন-চরিত বাঙ্গাল! ভাঁষাঁয় প্রকাঁশিত হওয়া যে প্রয়োজন; একথা 
বাঙ্গালী মাত্রেই স্বীকার করিবেন; আমরাও এতদিন এই মহাত্মার 
জীবন-চরিত দেখিঘার আগ্রহে ছিলাম 3 শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রাঁয় চৌধুরী 
মহাশয় আমাদের ষে আগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি সার গুরুদাসের 

জীবনের অবশ্ জ্ঞাতব্য অনেক" কথারই অবতারণা! করিয়াছেন। এই 
পুস্তকখানি পাঠ করিলে সার গুরুদাসের বাল)জীবন, কাঁ্যকুশলতার 
পরিচয় গাহস্থ্য জীবন ও প্রকৃতির পরিচয় অবগত হইতে পারা যাঁয়।” 

৪1 প্রবাঁতী । সন ১৩৩১ মাঘ £-”এই পুস্তকে স্বগাঁয় গুরু 



পি 

দাস বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। লেখক 
শ্রদ্ধার সহিত গুরুদাস বাবুর জীবনের বহুংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহার 
ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব পরিস্ফূট করিয়া তুলিয়াছেন।” 

৫। জ্লাননীস্্ বিজালগ্পতি "নল্মথনাথ আুখো- 
পীঘ্যা্্র £-পপুজনীয় গুরুদাঁদ” পুস্তকখাঁনি প্রণয়ন করিয়৷ আপনি 
আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাঁজন হইয়াছেন ১ অধিকন্ত দেশের একটি 
প্রধান হিতকর কাঁধ্য করিয়াছেন। আপনি এ বিষয়ে বত্ববাঁন না হইলে 

অনেক মূল্যবান বস্তব বিনষ্ট বা লুপ্ত হইয়া যাইত। + % + +” 

৬। েবনাল্র-ন হিন্দু-ইউন্নিভ্ডাল্রসিডিল্র জেজে- 
ষ্টীল্র লিখিম্ীছেন্ন “আপনার “পুজনীয় গুরুদাঁস” পুম্তক- 

খানি আছ্ন্ত পাঠ করিলাম । পুস্তকখানিতে অনেক শিখিবার আছে: 

আশা! করি প্রত্যেক স্কুল ও কলেজের ছাত্র এ পুস্তকখানি পড়িবে 

এবং প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে এ গ্রন্থ স্থান পাইবে । পুন্তরখানি 

পাঠ করিয়া আমি নিজে যে আনন্দ মাঃ করিয়াছি এবং ৮ 

হইয়াঁছি সে কথা লেখা বাহুল্য ।” 

"৭1 4১001০8508৪ 17129 2000 11027 0০০. 5106 4২০৮ 
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উচ্ছাস পঞ্চক সমন্ধে 
২নহন্ষিগ্ত অভিষ্মত ৪ 

৮ ঠি পণ্ডিত জানকী নাথ ভট্টাচার্য এম, এ, বি এল £-_ 
[আমি জ্ঞানবাবুর উচ্ছাস পঞ্চক পাুলিপির অবস্থায় পাঠ করিয়! 
রম আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। তাহা এক্ষণে মুন্রাঙ্কিত নিরীক্ষ' 
রিমা আরও আহনাদিত হইলাম। ইহা যথার্থই বিমল কোমল হি, 
রায়ের উচ্ছাস। ইহাতে অনেক সনাতন বস্ত নবভাবে বিকশিত 
গাছে । ছুই এক স্থলে তন্ত্রের নিগুঢ় রহন্ত স্পর্শ করা হইয়াছে। 
ছা ] ও ভাষা সাঁধারণতঃ মধুর ও প্রাঞ্জল । আর্য হৃদয় পুরুষ-পরষ্পরাক্রমে 
এ র বাঁধা, অতএব উচ্ছাস পঞ্চক কখনই অরণ্যে রোদন হুইবে না। 

৫ মহামহোপাধ্যায় শ্ত্রীযুক্ভু হরপসাদ শাস্ত্রী এম, এ) 
ডি/আই, ই 
রি বাবু ভঞানানন্দ রায়- -চৌধুরী মহাশয়ের লেখ! উচ্ছবাসপঞ্চক নামে 
ই খাঁন পড়িলাম। পাঁচটি উচ্ছাসের সমষ্টির নাম উচ্ছবীসপঞ্চক | 

াঁচটই ভারতবাসীর উচ্ছাস, হিন্দুর উচ্ছাস, ান্ধণের উদ্ছাস। প্রত্যে 
টিঙ্ছাসেই গভীর কথা, তন্বের কথা, স্ষষ্ি স্থিতি প্রলয়ের কথা, ইহকাল 
পুকালের কথা, সংক্ষেপে পরিফার ভাবে এবং গম্ভীর ভাবে লেখা 

কইয়াছে। (ভাষাটি সরল ও প্রাপ্জল। তরসা করি, পাঠকের মনেও 








